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KAPITEL 1 Problemfelt og problemformulering

1.1 Indledning 
Denne opgave omhandler den faglige læseaktivitet VØL-modellen og, hvordan den kan motivere 
eleverne i mine tre praktikklasser, 7.a, 7.b og 8.a til at læse biologifaglige tekster. Jeg vil her præ-
sentere, hvordan min interesse for netop faglig læsning og motivation blev formet i forbindelse 
med en empirisk undersøgelse foretaget i de tre klasser forud for min sidste praktikperiode som 
lærerstuderende på Aalborg Seminarium.

Mit valg af emnet Faglig læsning i biologi skyldes et ønske om at hjælpe eleverne til at få et større 
fagligt udbytte ud at tekstlæsning, idet forståelsen af fagindholdet i en biologitekst kan være en 
kompliceret proces. Dette erfarede jeg på baggrund af en analyse af udvalgte lærebogssystemer til 
naturfagene i folkeskolens overbygning i forbindelse med 2. og 3. års praktikken. Her fandt jeg 
mange af teksterne svært tilgængelige. Blandt andet var de komprimerede i tekstindholdet, inkon-
sekvente i brugen af nye begreber og ulogisk opbygget i forhold til placeringen af figurer og for-
klarende tekster. Ulla Linderoth bekræfter i artiklen Faglig læsning i biologi fra 2009, disse ten-
denser, og fremhæver, at tekstens multimodalitet øger behovet for støtte og vejledning til at læse  
teksten.  Da  fagtekster  således  kan  være  svære  at  læse,  blev  jeg  interesseret  i  at  finde  ud  af, 
hvordan eleverne arbejdede med tekster i den ”almindelige” biologiundervisning i mine kommen-
de praktikklasser samt deres interesse herfor. Derfor foretog jeg en empiriindsamling bestående af 
observationer, spørgeskemaer og interviews forud for praktikkens begyndelse.   Gennem observa-
tionerne og interviewene fandt jeg frem til, at tekstarbejdet indgik som en væsentlig del af biologi-
undervisningen i alle tre klasser, men der blev ikke fokuseret på elevenes læsestrategier. Spørge-
skemaet indeholdt tre undersøgelsesfelter, der for 7. klasserne var udsagn om faget natur/teknik, 
derefter faget biologi og tilsidst fritidslæsning, og for 8.klassen udsagn om faget biologi, derefter 
læsestrategier og tilsidst fritidslæsning. I Bilag 1 ses spørgeskemaet til 7. klasserne. Det var min  
hypotese, at elever med god læseinteresse i fritiden og gode læseevner ville have større interesse 
for også at læse biologifaglige tekster. Denne hypotese blev ikke bekræftet, men i stedet fandt jeg 
frem til, at biologifaget var et vellidt fag blandt størstedelen af eleverne, idet 33 elever ud af 43  
havde svaret enig eller meget enig til udsagnet: Jeg kan godt lide faget biologi.  (se Bilag 2) Der-
imod kunne kun 17 elever ud af disse 43 elever lide at læse tekster om biologi. Dette fangede min 
interesse, da jeg fandt det foruroligende, at interessen for at læse biologifaglige tekster var så lav. 
Derfor valgte jeg motivation som den pædagogiske vinkel på faglig læsning.

Faglig læsning er imidlertid også blevet et krav til undervisningen i alle folkeskolens fag. Faglig 
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læsning defineres af Undervisningsministeriet til være: tilegnelse af viden gennem læsning af tek-
ster i faget, med det formål at styrke elevernes faglige viden og indsigt (UVM, 2011, side 3). I Fæl-
les Mål 2009 for biologi står det nævnt under arbejdsmåder og tankegange,  at eleverne skal læse,  
forstå  og  vurdere  informationerne  i  fagtekster. Dette  ekspliciteres  yderligere  i  fagets  under-
visningsvejledning, hvor faglig læsning har fået sit eget afsnit. Her lægger Undervisningsministe-
riet op til, at læreren skal hjælpe eleverne til at få indarbejdet forskellige færdigheder og strategier 
således, at arbejdet med fagtekster virker engagerende og målrettet. Begreberne  engagement og 
målrettethed er i  rapporten  Uligheder og variationer – Danske elevers motivation,  skolefaglig  
læringsudbytte og sociale kompetencer af Professor Thomas Nordahl et. al. (2010) kendetegnet for 
den motiverede elev. Faglig læsning skal altså bidrage til elevernes motivation. I litteraturen til 
faglig læsning,  nævnes motivationsaspektet imidlertid ofte kun sporadisk i forbindelse med de 
forskellige læseaktiviteter. Eksempelvis skriver Elisabeth Arnbak i bogen Faglig læsning – fra læ-
seproces til læreproces (2009), at det er sandsynligt, at eleverne vil være mere motiverede til at  
læse teksten og engagerede i teksten, hvis de selv har et formål med at læse den (Arnbak, 2009, 
side 100). Der bliver således ikke uddybet, hvordan læreren skal sikre motivationen, hvis ikke ak-
tiviteten formår det. I bogen præsenterer hun læseaktiviteten VØL-modellen, der er opbygget af  
tre faser, hvoraf forkortelsen VØL kommer, hhv. hvad Ved jeg om emnet, hvad Ønsker jeg at vide  
og hvad har jeg Lært. Under, hvad-ønsker-jeg-at-vide-fasen skal eleverne netop formulere deres 
egne læseformål. Umiddelbart kan VØL-modellen altså sandsynligvis motivere eleverne til at læse 
teksten, hvorfor jeg blev interesseret i om den motivere eleverne i 7.a, 7.b og 8.a til at læse biologi-
faglige tekster. Derfor afgrænses faglig læsning i denne opgave til brugen af VØL-modellen. 

Jeg vil altså i denne opgave undersøge om brugen af VØL-modellen i min biologiundervisning 
kan motivere eleverne, i 7.a, 7.b og 8.a til at læse biologifaglige tekster. Dette leder frem til opga-
vens problemformulering.

1.2 Problemformulering
Opgavens problemformulering knytter sig til en praktisk undersøgelse af, hvordan VØL-modellen 
kan skabe større motivation for at læse biologifaglige tekster i mine tre praktikklasser, og lyder:

Hvordan kan læseaktiviteten VØL-modellen implementeres i biologiundervisningen i forhold til  
en intention om at motivere eleverne til at læse biologifaglige tekster?

1.3 Opgavens metode 
For at besvare problemformulering opstilles seks arbejdsspørgsmål. Problemformuleringen inde-
holder følgende tre væsentlige begreber, VØL-modellen, biologifaglige tekster og motivation, der 
udfoldes gennem besvarelse af fire teroretiske arbejdsspørgsmål, samt to praksisorienterede ar-
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bejdsspørgsmål. I skemaet nedenfor ses mine arbejdsspørgsmål, og hvilket arbejdsområde de er 
tilknyttet. Spørgsmålene uddybes herefter.

Arbejdsspørgsmål Arbejdsområde

1. Hvad er særligt for biologifaglige tekster? Fagdidaktik

2. Hvad er VØL-modellen? Didaktisk værktøj

3. Hvad er motivation Pædagogisk  teori

4. Hvordan kobles VØL-modellen og motivation teoretisk? Teoretisk analyse

5. Kan VØL-modellen alene skabe motivation til at læse en biologifaglig 
tekst?

Praksisundersøgelse og analyse 

6. Hvilke tiltag kan forbedre VØL-modellen således, at den skaber motiva-
tion til at læse biologifaglige tekster?

Praksisundersøgelse, analyse og 
handleperspektiv

1. arbejdsspørgsmål,  hvad er særligt for biologifaglige tekster, behandler opgavens fagdidaktiske 
udgangspunkt. Til besvarelse heraf anvender jeg Helle Pia Laursens artikel Den sproglige dimen-
sion i naturfagsundervisningen fra 2006, og Eva Maagerø og Dagrun Skjelbreds bog De mang-
foldige realfagtekstene – om læsning og skrivning i matematik og naturfag (2010) til at redegøre 
for begreberne tekniske taksonomier, nominaliseringer og multimodalitet. Begreberne eksemplifi-
ceres i forhold til teksten  Blodet og dets mange funktioner, udgivet af Bloddonerne i Danmark 
2009,  (fremover  kaldet  Undervisningsmaterialet)  der  er  det  undervisningsmateriale,  jeg  vil 
anvende i forbindelse med min biologiundervisning i de tre klasser. Teksten udgør således kontek-
sten for implementeringen af VØL-modellen. (I Bilag 3 ses side 20-21 af Undervisningsmateria-
let)  Dernæst uddybes  VØL-modellen ved brug af 2. arbejdsspørgsmål:  Hvad er VØL-modellen?  
Besvarelsen  af  dette  spørgsmål  bliver  en  teoretisk  gennemgang  med  udgangspunkt  i  Arnbak 
(2009). Og efterfølgende redegør jeg for begrebet  motivation, ved en besvarelse af 3. arbejds-
spørgsmål: Hvad er motivation. Her anvender jeg forfatteren Daniel H. Pinks motivationsteori fra 
bogen Motivation - Den overraskende sandhed om hvad der motiverer os  (2009), da jeg finder 
hans  ledelsesbegrundede  motivationsteori  interessant  for  lærerens  virke.  Derudover  suppleres 
med Nordahl et. al. (2010), da denne rapport indeholder den nyeste viden omkring danske elevers 
motivation, samt Lis Pøhler og Søren Aksel Sørensen bog  Nationale test og anden evaluering af  
elevernes læring fra 2010. Begreberne der her er i fokus er motivationsparametrene  autonomi,  
mestring og formål. En del af problemformuleringen omhandler en undersøgelse af, hvordan de to 
hovedbegreber   fungerer sammen i biologiundervisningen, hvilket giver anledning til det 4. ar-
bejdsspørgsmål: hvordan kobles VØL-modellen og motivation teoretisk? Dette spørgsmål besvares 
ved at analysere VØL-modellens mulighed for at skabe motivation i forhold til de tre motivations-
parametre. 

Til opsummering vil jeg i denne opgave undersøge, hvordan VØL-modellen kan anvendes i biolo-
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giundervisningen til at skabe større læsemotivation. Ifølge teorien kan VØL-modellen skabe moti-
vation, men dette ønskes undersøgt i praksis. Til dette anvendes aktionsforskningen som den over-
ordnede videnskabelig metode, da den bruges til at implementere forandringer i en praksis, som 
forskeren selv indgår i (Encyklopædien, 2011, opslag: Aktionsforskning). Aktionsforskningen be-
står af elementerne planlægning, handling og evaluering af feedback, der i min praksisundersøg-
else gentages to gange, fremover kaldet iterationer. Viden fra første iteration tages med til anden 
iteration. I første iteration behandles mit 5. arbejdsspørgsmål: kan VØL-modellen alene skabe mo-
tivation  til  at  læse  en  biologifaglig  tekst?  For  at  besvare  dette  spørgsmål  indsamles  data  fra 
undervisningen,  idet  jeg  vil  anvende  en  metodetriangulering  mellem  logbogsnotater, 
observationer og elevprodukter. Analysen af dette data danner grundlag for mit 6. arbejdsspørgs-
mål, der lyder: Hvilke tiltag kan forbedre VØL-modellen således, at den skaber motivation til at  
læse biologifaglige tekster? Dette besvares under aktionsforskningens anden iteration, hvor der på 
ny indsamles data, jævnfør metoden i første iteration.

5. og 6. arbejdsspørgsmål danner hhv. følgende to hypoteser, der søges be- eller afkræfte under 
aktionsforskningen to iterationer.

Første iteration, hypotese (a):
VØL-modellen kan motivere eleverne til at læse biologifaglige tekster.

Anden iteration, hypotese (b):
VØL-modellen kan motivere eleverne til at læse biologifaglige tekster, hvis den suppleres med til-
tag i forhold til autonomi, mestring og formål.

Min besvarelse af disse seks arbejdsspørgsmål danner det samlede grundlag for at besvare opga-
vens problemformulering.
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KAPITEL 2 Teori og teorianalyse

I dette kapitel besvares følgende arbejdsspørgsmål: 1. Hvad er særligt for biologifaglige tekster, 2.  
Hvad er VØL-modellen, 3. Hvad er motivation og 4. Hvordan kobles VØL-modellen og motiva-
tion?  Først beskrives begreberne  tekniske taksonomier, nominaliseringer  og  multimodalitet ved 
brug af Laursen (2006) og Maagerø og Skjelbred (2010) i forhold til Undervisningsmaterialet.  
Herefter beskrives brugen af VØL-modellen samt en kort redegørelse for faglig læsnings overord-
nede strategi i forhold til før læsning, under læsning og efter læsning. Til dette anvendes Arnbak 
(2009). Herefter anvendes Pink (2009), Nordahl et. al. (2010) og Pøhler og Sørensen (2010) til 
definere motivation som kendetegnet ved tre parametre, aktivitet, engagement og målrettethed og 
efterfølgende redegør jeg for differentieringen mellem ydre og indre motivation, samt de tre moti-
vationsparametre autonomi, mestring og formål,  der har betydning for vores motivation. Motiva-
tionsteorien anvendes til en teoretisk analyse af VØL-modellens mulighed for at skabe motivation 
sidst i kapitlet. 

2.1 Biologifaglige tekster
Undervisningen i biologi skal som nævnt i indledningen fokusere på faglig læsning. I Fælles Mål 
2009 for faget biologi fremgår det af slutmålene under arbejdsmåder  og tankegange, at eleverne 
skal læse, forstå og vurdere informationer i faglige tekster (Faghæfte 15, side 4). Imidlertid byder 
de faglige tekster i biologi på sproglige og strukturelle udfordringer i form af tekniske taksonomi-
er, nominaliseringer  og  multimodalitet,  der gør faglig læsning i biologi særlig relevant og nød-
vendig for elevernes videnstilegnelse. I det følgende beskrives disse udfordringer i forhold til Un-
dervisningsmaterialet.

Tekniske taksonomier er en del af fagsproget i biologi. Ifølge Laursen (2006) er tekniske taksono-
mier en bestemt måde at danne relationer mellem fagtermerne på, og er således en systematisk 
klassifikation af verdens  fænomener. Maagerø og Skjelbred (2010) nævner vigtigheden i at sy-
stematisere et fænomen enten i et overbegreb og tilhørende undergrupper eller helhed og del, el-
ler det som Laursen (2006) benævner som hhv. underordningstaksonomier  (a er en slags x) og 
sammensætningstaksonomier (b er en del af y). Fra side 20-21 i Undervisningsmaterialet (se Bilag 
3) kunne et eksempel på en sammensætningstaksonomi om hjertet se ud som vist på Figur 2.1. 
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Denne taksonomi fremkom ved at sammenholde tekststykket:

Hjertet er to pumper, der arbejder sammen. Den ene side (højre) pumper blod fra kroppen til lungerne for at hente ilt 
(kaldes det lille kredsløb). Den anden side (venstre) pumper det iltede blod fra lungerne og ud i resten af kroppen 
(kaldes det store kredsløb).

Med den forklarende tekst til figuren af hjertet, der lyder: 

Hjertet er delt i to dele. Hver del har et forkammer og et hjertekammer.

De tekniske taksonomier kan således fremgå mere eller mindre tydeligt i den pågældende tekst. Er 
teksten sproglig svær eller strukturelt dårligt opbygget, bliver det sværere at udlede taksonomier-
ne og dermed vanskeligere at skabe et fagligt overblik. 

I sproget indgår ofte såkaldte nominaliseringer, der øger tekstens abstraktionsniveau, og er med til 
at gøre sproget vanskeligere.

Nominaliseringer er verber eller adjektiver, der laves om til substantiver: eksempelvis bliver  at  
forbrænde  til  en forbrænding.  Ifølge  Maagerø  og  Skjelbred  (2010)  er  nominaliseringerne  en 
grammatisk nødvendighed i fagsproget, men de er også med til at vanskeliggøre forståelsen af 
teksten. Det stiller store krav til læserens abstraktionsevne, idet nominaliseringen eller fænomenet 
kommer i forgrunden, mens den handlende forsvinder. I Undervisningsmaterialet illustrerer føl-
gende sætning fra side 4, hvordan en nominalisering træder i forgrunden: 

I anden sætning optræder nominaliseringen forbrændingen,  hvorfor det er underforstået, hvem 
eller hvad der forbrænder. Læseren skal koble det til den foregående sætning, hvor det nævnes, at  
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Figur  2.1: Sammensætningstaksonomi

Cellerne bruger ilten til at forbrænde næringen (sukker og fedt fra maden) for at give dig  
energi. Når blodet afleverer ilten rundt omkring i kroppen, modtager det i stedet den luftart,  
der hedder CO2 (kuldioxid), der er dannet under forbrændingen af sukker og fedt. 
(Min markering)
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kroppens celler forbrænder sukker og fedt. Læseren skal altså forstå, at cellerne forbrænder suk-
ker og fedt, hvorved de danner kuldioxid.   

Forståelsen af de tekniske taksonomier og nominaliseringerne skal udledes og kobles med teksten 
strukturelle opbygning. Ifølge Laursen (2006) vil teksterne i mange naturfaglige lærebogssyste-
mer være såkaldte multimodale tekster eller sammensatte tekster. Dvs. at de både består af sam-
menhængende tekst og usammenhængende tekst. Kategorien usammenhængende tekst  eller gra-
fiske repræsentationer indbefatter blandt andet figurer, grafer, billeder, tabeller og diagrammer. 
De grafiske repræsentationer skaber udfordringer for læseren, idet det ikke altid tydeligt, hvilken 
rækkefølge eller læsesti han skal gøre brug af for at opnå den bedste læseforståelse. Derudover in-
deholder de grafiske repræsentationer informationer, der enten uddyber eller supplerer den sam-
menhængende tekst, hvorfor de er ligeså centrale for forståelsen af tekstens informationer, som 
den sammenhængende tekst er. (Hvilket udledingen af taksonomien om hjertet side 7 viste) I Un-
dervisningsmaterialet findes, der grafiske repræsentationer på de de fleste sider. Som det fremgår 
at teksten i Bilag 3, er siderne ikke komprimerede eller over overfyldte, men figurene indrages  
ikke i den sammenhængende tekst, hvorfor teksten ikke signalerer nogen tydelig læsesti eller ræk-
kefølge for de enkelte elementer 

2.2 VØL-modellen 

VØL-modellen er en læseaktivitet, der har til formål at udvikle elevernes faglige læsning (Arnbak,  
2009, side 96). I Indledningen fremgik følgende definition på faglig læsning: tilegnelse af viden  
gennem læsning af tekster i faget,  med det formål at styrke elevernes faglige viden og indsigt  
(UVM, 2011, side 3).  VØL-modellen skal altså hjælpe eleverne til at tilegne sig viden gennem 
tekstlæsning. VØL-modellen særlige egenskab er ifølge Arnbak (2009), at den tydeliggør sam-
menhængen mellem elevernes forhåndsviden, læseformål og udbytte. Dette ligger i forkortelsen 
på følgende måde: V = hvad ved jeg om emnet (forhåndsviden), Ø = hvad ønsker jeg at vide (læse-
formål) og L = hvad har jeg lært (udbytte) (Arnbak, 2009, side 96). Eleverne skal arbejde med et 
skema, hvor V udfyldes med deres forhåndsviden, eksempelvis begreberne fra et mindmap. Der-
næst noterer eleverne under Ø, de spørgsmål, som eleverne ønsker at få svar på ved at læse tek-
sten, det kan være undringsspørgsmål opstået efter udfyldelse af V eller spørgsmål opstået ved at 
skimme tekstens overskrifter. Spørgsmålene bliver således elevernes læseformål, der ifølge Arnbak 
(2009, side 100) øger sandsynligheden for, at eleverne er motiverede til at læse teksten, da de net-
op selv har fastsat deres læseformål. På Figur 2.2 ses VØL-skemaet som det blev anvendt i min un-
dervisning. Da eleverne som nævnt i indledningen ikke umiddelbart havde noget kendskab til 
faglig  læsning,  var  VØL-modellen  ukendt  for  dem,  hvorfor  VØL-forkortelsen  ikke  fremgår  i 
skemaet, da jeg vurderede, at det ville gøre opgaven for abstrakt.
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Det er imidlertid ikke ligegyldigt, hvordan eleverne formulerer deres spørgsmål i L-kolonnen. Det 
er nødvendigt, at eleverne ikke kun stiller faktaorienterede spørgsmål, men også spørgsmål, der 
lægger op til faglig fordybelse. Faktaorienterede spørgsmål giver deklarativ viden, og formuleres 
med spørgepronomenet hvad. Procedural viden opnås ved at stille spørgsmål med spørgeprono-
menet hvordan, og endelig bruges spørgepronominerne hvorfor  og hvornår, til at stille spørgsmål 
til conditional viden. De to sidste vidensformer giver hhv. en proces- og begrundelsesorienteret 
viden, der giver en dybere indsigt i emnet end faktaspørgsmål alene (Arnbak, 2009, side 102-
103). Eleverne skal hjælpes til at formulere spørgsmål inden for alle tre vidensformer. 

Faglig læsning foregår typisk efter en overordnet strategi, hvor læseprocessen inddeles i tre faser,  
hvor der tilknyttes forskellige værktøjer og strategier. Der tre faser inddeles i før læsning, under  
læsning  og efter læsning. Denne inddeling knytter sig i høj grad til det konstruktivistiske lærings-
syn, idet aktiviteterne før læsning tjener til at aktivere elevernes forhåndsviden om emnet, aktivi-
teter under læsningen skal styrke elevernes interaktion med teksten, og endelig skal aktiviteterne 
efter læsning styrke integrationen af ny viden med eksisterende viden i hukommelsen. (Arnbak, 
2009).  VØL-modellens V og Ø er således aktiviteter knyttet til før-læsning-fasen, mens L er knyt-
tet til arbejdet under læsningen.  VØL-modellen skal suppleres med aktiviteter til efter læsning,  
eksempelvis ved fælles opsamling eller logbogskrivning over læreudbytte. 

2.2.1 Begrebsarbejde
Formålet med begrebsarbejdet er at aktivere elevernes forhåndsviden eller afklare betydningen af 
ukendte begreber, så eleverne rustes til at læse teksten. Begrebsarbejdet kan derfor bruges under 
VØL-modellens hvad ved jeg om emnet. En kerne i faglig læsning er, at elevernes forhåndsviden 
om et emne, er vigtig for forståelsen af en tekst om samme emne. Begrebsarbejdet kan eksempelvis 
være mindmap, ordbank, diagrammer og ordlege. Begrebsarbejdet indgik i forbindelse med  im-
plementeringen af  VØL-modellen i  min undervisning primært ved brug af  mindmap. Ved en 
mindmap noterer eleverne alle de begreber ned, som de mener er relevante for det pågældende 
emne. Der er således ikke noget, der er decideret forkert. Aktiviteten kan foregå på klassen i fæl-
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lesskab, gruppevis, parvis eller individuelt med efterfølgende opsamling. Ved at placere en mind-
mapøvelse umiddelbart før en tekst skal læses, aktiveres elevernes forhåndsviden om det emne 
som teksten omhandler. Her er det vigtigt, at læreren efterfølgende kobler begreberne fra mind-
mappet, med  de begreber som teksten bruger. Har eleverne eksempelvis noteret ordet blodåre på 
deres mindmap, og teksten i stedet for bruger begrebet  blodkar,  er det vigtigt at få denne sam-
menhæng tydeliggjort for eleverne for at øge forståelsen af teksten.

2.3 Motivation
Motivation defineres som værende en tilstand, som bevirker aktivitet hos individet, styrer aktivite-
ten  i  bestemte  retninger,  og  ikke  mindste  holder  arbejdsindsatsen  ved  lige  over  en  periode  
(Nordahl et. al., 2010, side 25) Denne definition betegner en indre motivation, der ifølge Nordahl 
et. al. (2010) giver sig til kende ved engagerede og målrettede elever. Med udgangspunkt i dette 
fastsætter jeg tre kendertegn på motivation: aktivitet, engagement og målrettethed. Disse motiva-
tionstegn anvendes under empiriindsamlingen. Som antydet inddeles motivation ofte i en ydre 
motivation og indre motivation. Pink (2009) bruger her begreberne motivation udefra og motiva-
tion indefra, og knytter de to motivationsformer til forskellige samfunds- og menneskesyn. Frem-
over bruger jeg begreberne ydre og indre motivation, men de inkluderer også Pinks (2009) defi-
nition, der vil blive gennemgået i det følgende.

2.3.1 Ydre og indre motivation 
Ifølge Pink (2009) er den ydre motivation mindre vedvarende eller forbigående end den indre 
motivation, og derfor ikke ønskværdig. Den ydre motivation knyttes til et menneskesyn, hvor den 
væsentligste motivationsfaktor er, at søge belønning og undgå straf i videre forstand (Pink 2009, s. 
30). I forlængelse heraf er det min opfattelse, at skolesystemet ofte er indrettet på en ydre motiva-
tion, idet der opstilles forskellige former for belønninger eller sanktioner, der skal få eleverne til at 
lave deres lektier, møde ind til tiden eller virke adfærdskorrigerende. Eksempelvis var min prak-
tikskole en PALS-skole, hvor det var hensigten at uddele kort til eleverne eller klassen, når de op-
førte sig godt. Pøhler og Sørensen (2010) peger også på, at den ydre motivation kan give bagslag,  
idet elevens forventninger til at mestre opgaven og dermed opnå belønning, kan have negative 
konsekvenser, hvis opgaven ikke løses, idet eleven kan føle flovhed eller ærgrelse over at gå glip af  
belønningen (Pøhler og Sørensen, 2010, side  144) Imidlertid peger Nordahl et. al. (2010) på, at 
den ydre motivation kan skabe forudsætningerne for den indre motivation, hvorfor den ydre mo-
tivation ikke nødvendigvis skal undgås. Den indre motivation er ifølge Pink (2009) afhængig af 
tre parametre:  

(1) Autonomi,
(2) Mestring  
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(3) Formål. 

Disse tre parametre vil jeg beskrive hhv. i de følgende tre underafsnit 2.3.2, 2.3.3 og 2.3.4

2.3.2 Autonomi 
Mennesket opfattes af Pink (2009) som værende født autonome eller selvstyrende. Det er sådan vi  
er fra starten af, og sådan vi burde blive ved med at være. Han peger endvidere på undersøgelser,  
der viser, at autonomi er noget vi alle stræber efter, uanset nationalitet. Behovet for autonomi er  
således et menneskeligt koncept. Autonomi giver øget velvære, og har betydning for individuelle 
præstationer og giver øget konceptforståelse, højere karakterer og øget udholdenhed. Autonomi 
resulterer i selvstyret motivation, hvorimod den ydre motivation er kontrolleret motivation og re-
sulterer i føjelighed. Det er imidlertid min vurdering, at kravet om autonomi i folkeskolen vil ska-
be et paradoks, da stoffet og de faglige mål vil være bestemt af læreren og tildels Undervisnings-
ministeriet. Der kan således ikke praktiseres autonomi i folkeskolen til perfektion, men læreren 
kan forsøge at opstille nogle rammer, hvor eleverne har valgmuligheder indenfor. Vi skal således 
efter min opfattelse praktisere, hvad jeg vælger at kalde for struktureret autonomi, og ikke lægge 
skjul på, at det er det vi gør. Den valgte læsningsaktivitet VØL-modellen, som jeg beskrev tidligere  
i dette kapitel under afsnit 2.2, er efter min vurdering netop egnet til praktisere struktureret auto-
nomi, idet eleverne indenfor opgavens rammer, selv kan bestemme deres læseformål.

2.3.3 Mestring
Mestring defineres til at være lysten til at blive bedre og bedre til noget, der virkelig betyder noget  
(Pink, 2009, side 125). Hvor autonomi fører til engagement, fører engagement til mestring. I den 
forbindelse nævner Pink (2009), at der findes (…) alt for megen føjelighed og alt for lidt engage-
ment i vores kontorer og klasseværelse.  (Pink, 2009, side 127). Engagement er grobunden for 
flow, og flow er grobunden for mestring. Når mennesket er i flow, befinder det sig i en tilstand, 
hvor (…) forholdet mellem det, han skulle gøre, og det han kunne gøre, var helt perfekt.  (Pink, 
2009, side 130) Disse opgaver er såkaldte Guldlok-opgaver, idet de er helt tilpasse, hverken for 
svære eller for lette. Her vil jeg drage en parallel mellem Guldlok-opgaver og undervisningsdiffe-
rentiering. For at øge elevernes motivation, er det nødvendigt, at de stilles opgaver, der kan bringe 
dem i flow, men opgaverne skal kunne tilpasses deres niveau og evner. Undervisningsdifferentie-
ring bliver derfor, efter min vurdering, central i forhold til min intention om at motivere eleverne  
ved brug af VØL-modellen. Den skal altså kunne fungere som en guldlok-opgaver for den enkelte 
elev. Forudsætningen for mestring kan også være baseret på vores jegteori.  Både Pink (2009) og 
Nordahl et. al. (2010) tager udgangspunkt i psykologiprofessor Carol Dwecks studier af motiva-
tion og præstation hos børn og unge. Ifølge Pink (2009) inddeler Dweck mennesket i to grupper 
på baggrund af to forskellige former for jegteorier, hhv. helhedsteoretikere og tilvækstteoretikere. 
Jegteorien er udgangspunkt for vores egen opfattelse af vores evner, og den har dermed ind-
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flydelse  på  det,  vi  udretter.  Nordahl  et  al.  (2010)  refererer  til  Dweck  med  begreberne 
præstationsorientering og motivationsorientering. Sammenholdt vil helhedsteoretikere være præ-
stationsorienterede,  mens tilvækstteoretikere vil være motivationsorienterede. Helhedsteoretisker 
har bestemte forventninger til deres præstationer og kompetencer, og har tendens til at udvikle 
hjælpeløshed over for opgaver, som de ikke umiddelbart kan løse. Personer med en tilvækstteori  
er derimod mestringsorienterede, og indsatskrævende opgaver betragtes positivt, idet de kan føre 
til læring og nye kompetencer. Dermed bliver motivation forbundet med mentalitet. Jeg finder 
Dwecks forskningsresultater interessante, idet jeg ofte i mine praktikperioder er stødt på elever, 
der reagerede med hjælpeløshed over for ting de ikke forstod. Disse elevtyper kan påvirke min 
undersøgelse af om VØL-modellen kan skabe motivation.

2.3.4 Formål
Det sidste i motivationsparameter er formål. Formålet skaber konteksten for de to foregående pa-
rametre. Det at have et formål at arbejde hen imod er væsentlig for motivationen. Pink (2009) 
henviser til et forskerteam, der på baggrund af en undersøgelse, fandt frem til to slags mål: profit-
mål og hensigtsmål. Et profitmål kan være at blive rig, mens eksempler på hensigtsmål er, at hjæl-
pe andre mennesker eller blive bedre til noget. Her fandt forskerteamet frem til, at mennesker, der 
styres af profitmål og opnår dem, ikke bliver lykkeligere end de var før, målet blev nået. Derimod 
bliver mennesker,  der når deres hensigtsmål lykkeligere.  I  skolesammenhæng vil  profitmålene 
eksempelvis være karakterorienteret, mens hensigtsmålene vil være udviklingsorienteret. Frem-
over skelner jeg ikke mellem de to typer formål, idet målet for opgaven i første omgang er at skabe  
motivation uafhængig af, hvilken type formål, der styre den.

2.4 Analyse af VØL-modellen
De tre motivationparametre, autonomi, mestring og formål, bruger Pink (2009) til at formulere 
tre spørgsmål som læreren skal stille sig selv omkring elevernes lektier, (Pink, 2009, side 191). Er  
svaret nej til alle spørgsmålene, bør opgaven omformuleres. Jeg har her valgt at omformulere dis-
se spørgsmål, således, at de kan anvendes på læseaktiviteten, VØL-modellen. Herved laves et teo-
retisk analyseværktøj til vurdering af læseaktiviteternes motivationsevne. 

1. Autonomi:  Giver VØL-modellen mine elever nogen form for selvbestemmelse over, hvordan de skal udføre 
den?

2. Mestring:  Giver VØL-modellen mestring ved at stille en ny, engagerende opgave, og kan den fungere som 
guldlok-opgave?

3. Formål: Forstår mine elever formålet med VØL-modellen?  

De tre spørgsmål danner grundlag for den teoretiske vurdering af om VØL-modellen kan skabe 
læsemotivation.
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I skemaet nedenfor ses analysespørgsmålene og besvarelsen, idet jeg har gradbøjer de to svarmu-
ligheder ja og nej, til følgende: Ja, delvist eller nej. Efterfølgende uddyber jeg med mine begrundel-
ser for svaret til de tre analysespørgsmål, for til sidst at give den samlede vurdering af om VØL-
modellen kan skabe læsemotivation.

Spørgsmål Svar

Autonomi: Giver VØL-modellen mine elever nogen form for selvbestemmelse over, hvordan de skal ud-
føre den?

Delvist

Mestring:  Giver læseaktiviteten mestring ved at stille en ny, engagerende opgave, og kan den fungere  
som guldlok-opgave? 

Ja

Formål: Forstår mine elever formålet med læseaktiviteten? Delvist

Autonomi. Da opgaven har en fast struktur, der følger proceduren, notering af forhåndsviden, op-
stilling af  spørgsmål,  tekstlæsning og  tilsidst  besvarelse,  har  eleverne  umiddelbart  ingen ind-
flydelse på, hvordan opgaven skal udføres.  Opgaven har imidlertid mulighed for struktureret au-
tonomi på minimum ét plan, idet eleverne selv bestemmer deres spørgsmål, dog inden for kravene 
til brugen af de forskellige spørgepronominer, jf. afsnit 2.1 Derfor besvares første spørgsmål med 
Delvist

Mestring: Jeg vurderer, at mestring opfyldes, da eleverne selv skal formulere indholdet og målet 
for opgaven. De formulerer således selv den engagerende opgave i form af deres spørgsmål. VØL-
modellen kan fungere som guldlok-opgave, idet kravene til spørgsmålsformuleringerne kan til-
passes den enkelte elev. Endelig udfyldes VØL-modellens tre kolonner på det niveau den enkelte 
elev mestre. Derfor er svaret Ja.

Formål: Vurderingen af VØL-modellen i forhold til formålet er lidt vanskeligere, da det i højere 
grad afhænger af lærerens evner til at tydeliggøre det for eleverne. Svaret er under forudsætning 
af, at jeg formår at tydeliggøre formålet med opgaven. Som nævnt i afsnit 2.1 var VØL-modellens 
formål at udvikle elevernes faglige læsning ved at tydeliggøre sammenhængen mellem elevernes 
forhåndsviden, læseformål og udbytte. Dette mål mener jeg kun kan blive klart for eleverne, hvis  
de får det at vide, derfor er svaret Delvist.
 
Min samlede vurdering er, at teoretisk set kan VØL-modellen skabe større motivation for at læse  
fagtekster.
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2.5 Delkonklusion 
Her besvares de fire arbejdsspørgsmål, der dannede grundlag for dette kapitel. Biologifaglige tek-
ster er særlige i deres sprogbrug og opbygning. Sproget besværliggøres af nominaliseringer og 
multimodalitet, der vanskeliggør forståelsen eller udledningen af de tekniske taksonomier. For at 
styrke tilegnelsen af informationerne i sådanne tekster kan forskellige værktøjer til faglig læsning 
anvendes  VØL-modellen  er  en læseaktivitet,  der  først  og  fremmest  har  til  formål,  at  udvikle  
elevernes faglige læsning dvs., at de skal blive bedre til at omsætte informationerne en i tekst til  
viden.  VØL-modellen følger en klar struktur, der skal synliggøre sammenhængen mellem elever-
nes forhåndsviden, læseformål og læringsudbytte. Kernen i VØL-modellen er spørgsmålssformu-
leringerne, der giver eleverne mulighed for at forfølge deres egen interesse og nysgerrighed inden 
for et givent emne, hvormed sandsynligheden for motivation øges. Motivation blev defineret som 
værende en tilstand kendetegnet ved,  aktivitet, engagement og målrettethed. Forudsætningen for 
at være i denne tilstand er muligheden for at tilgodese parametrene autonomi, mestring og for-
mål. Autonomi betrages som et menneskeligt koncept, der er centralt for vores velvære og indivi-
duelle præstationer. Imidlertid kan autonomien ikke praktiseres fuldkomment i vores folkeskole, 
men kan imødekommes ved det begreb, jeg kaldte for struktureret autonomi, hvor eleverne så vidt 
det er muligt, får valgmuligheder inden for de givne rammer. Mestring opnås i forbindelse med 
flowtilstanden, der sandsynliggøres under arbejdet med guldlok-opgaver. Imidlertid er forudsæt-
ningen for mestring også betinget af vores jegteori, idet kun tilvækstteoretikeren er motivationso-
rienteret. Konteksten for autonomi og mestring er formålet, der er det motivationen arbejder hen 
imod. De tre motivationsparametre blev brugt til analysere om VØL-modellen skabe læsemotiva-
tion. Analysen var positiv i forhold til mestring, mens autonomi og formål, kun delvist imødekom-
mes. På baggrund af motivationsanalysen og min vurdering konkluderer jeg, at der teoretisk set er 
gode forudsætninger for at VØL-modellen kan motivere eleverne til at læse biologifaglige tekster. 
Hermed er det teoretiske grundlag for besvarelsen af opgavens problemformulering givet. Heref-
ter bliver opgavens fokus den praktiske gennemførelse af VØL-modellen i min praktik og indsam-
lingen af den dertilhørende data.
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KAPITEL 3 Empiri og analyse 

Dette kapitel består af tre dele, A, B og C. I Del A beskrives og analyseres den indsamlede empiri  
forud for praktikken, Empiri I, hvoraf resultaterne kort blev præsenteret i indledning. I Del B be-
skrives undersøgelsesdesignet for Empiri II, der blev indsamlet under praktikken, og i Del C be-
skrives og analyseres dataet fra Empiri II. De to sidste delkapitler besvarer til sammen opgavens 
femte og sjette arbejdsspørgsmål, der lød: 5. kan VØL-modellen alene skabe motivation til at læse  
en biologifaglig tekst? Og 6. Hvilke tiltag kan forbedre VØL-modellen således, at den skaber moti-
vation til at læse biologifaglige tekster?

DEL A Empiri I

I dette kapitel beskrives de kvantitative og kvalitative metoder jeg brugte til at indsamle data med 
forud for praktikken. Det empiriske grundlag for denne opgave er mine tre praktikklasser og to 
praktiklærere i biologi, hhv. 7.a og 8.a og deres biologilærer Christian og 7.b og deres biologilærer 
Fie. Data fra Empiri I danner grundlag for en beskrivelse af den kontekst, som implementeringen 
af VØL-modellen foregår i. Jeg gør brug af Emil Kruuses bog Kvalitative forskningsmetoder – i  
psykologi og beslægtede fag, (2007) til at begrunde mine empiriske valg. 

3.1 Undersøgelsesdesign
Forud for praktikken ønskede jeg at få et indtryk af, hvordan der blev arbejdet med biologifaglige  
tekster i den ”almindelige” biologiundervisning, samt undersøge elevernes interesse for biologi og 
læsning af biologifaglige tekster. Jeg valgte at gøre brug af metodetriangulering, der ifølge Kruuse 
(2007, side 51) sikrer flere perspektiver på og validiteten af empirien. Derfor jeg gjorde brug af  
både kvantitative og kvalitative indsamlingsmetoder.  Jeg anvendte systematisk ikke-deltagende 
observationer af biologiundervisningen, en kvantitativ  spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne, 
samt kvalitative interviews af fire elever til indsamling af data. 

Observationerne blev gennemført over en 14-dages periode,  med to observationsgange i  hver 
klasse af 45-90 minutter. Jeg fungerede som ikke-deltagende observatør og placerede mig i siden 
af lokalet eller gik rundt mellem eleverne, når de arbejdede selvstændigt eller i grupper, men uden 
at  interagere med eleverne.  Mit  observationsfokus var at  kortlægge den typiske biologiunder-
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visning med særlig fokus på læsning og tekstarbejde. Efter hver observationsgang stillede jeg ud-
dybende spørgsmål til den pågældende lærer for at sikre, at det observerede var typisk for deres  
biologiundervisning og dermed tjekke mine observationers reliabilitet. Jeg valgte at strukturere 
mine observationer med en klokkestruktur, hvor jeg noterede klokketiden og beskrev aktiviteten i 
klasserummet, for hermed at dokumentere timens opbygning. Ulempen ved at foretage observa-
tioner er forekomsten af fejlkilder, da det er vanskeligt at gennemføre objektive observationer.

I samme periode, hvor observationerne foregik, uddelte jeg spørgeskemaer til de tre klasser.  Spør-
geskemaet indeholdt tre variabler, der for 7. klasserne var udsagn om faget natur/teknik, derefter  
biologi og tilsidst fritidslæsning. 8. klassens variable var  hhv. udsagn om biologi, derefter læse-
strategier og tilsidst fritidslæsning. Spørgeskemaet blev struktureret forskelligt, da 7. klassernes 
kendskab til faget biologi, var meget begrænset, da de kun havde haft det et par måneder. Til hvert 
udsagn skulle  eleverne erklære sige  meget enig,  enig,  uenig  eller  meget uenig.  Jeg undlod en 
neutral kategori for at tvinge eleverne til at tage stilling, og undgå centraltendensen,  hvor svar-
muligheden i midterkategorien vælges uafhængig af spørgsmålet (Kruuse, 2007, side 40). En mu-
lig fejlkilde ved spørgeskemaet var, at alle udsagn var formuleret positivet, hvilket kan stille krav 
til deltagernes abstraktionsevne. (Se Bilag 1) Besvarelserne blandt de tre klasser er sammenligneli-
ge i forhold til variablerne biologi og fritidslæsning, da udsagnene er de samme. Det var min hy-
potese, at elever med  god læseinteresse i fritiden og gode læseevner ville have større interesse for  
også at læse biologifaglige tekster.

Under  gennemførelsen  af  interviewene  anvendte  jeg  en  semistruktureret  interviewform med 
spørgeguide, hvor jeg havde mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Jeg havde således en 
række spørgsmål jeg gerne ville have besvaret, men for at imødekomme de interviewede elever og 
skabe en afslappet atmosfære, blev den ikke fulgt slavisk.  Interviewene blev optaget på diktafon 
og efterfølgende transskriberet. Jeg interviewede fire elever fra 7.a, fordelt på to, der ifølge spør-
geskemaet kunne lide at læse biologifaglige tekster og to, der ikke kunne. Ideelt set ville jeg gerne 
have interviewet to elever mere, der ikke synes om at læse fagtekster, men grundet manglende 
forældreunderskrifter på interviewtilladelser, havde jeg kun mulighed for at interviewe de fire 
nævnte. Der er således ikke tale om en bestemt udvælgelse blandt eleverne. Formålet med inter-
viewene var at undersøge, hvad der enten motiverer eller ikke motiverer eleverne til at læse biolo-
gifaglige tekster, og hvordan de oplever tekstarbejdet i forhold til den typiske undervisning i bio-
logi.

3.2 Beskrivelse og resultater 
I det følgende beskrives resultaterne af mit data, idet jeg inddrager de konkrete interviews til at  
belyse elevernes læsemotivation fra spørgeskemaundersøgelsen, og efterfølgende en beskrivelse af, 
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hvordan der arbejdes med tekster i biologiundervisning. På Figur 3.1 ses antallet af elever fra de 
tre klasser i procent, der enten har svaret meget enig eller enig til de tre udsagn vist på grafen. Fi -
guren viser en tendens til manglende motivation til at læse fagtekster i biologi, til trods for at faget 
var vellidt og findes spændende af størstedelen af eleverne i de tre klasser.

Under mine interviews (se Bilag 4) fik jeg uddybet den manglende interesse for at læse tekster i  
biologi. Neden for ses uddrag fra to af mine interviews, med hhv. en elev, der havde svaret positivt  
og en elev, der havde svaret negativt på udsagnet: jeg kan godt kan lide at læse tekster/bøger om 
biologi:

(1) T:Hvis der er nogle emner, der ikke interesserer dig, er du så motiveret til at læse en tekst om det?
E: Neej. Så det lidt bare så'n og læse det. Så vil jeg bare læse det fordi jeg skal.

(2) T: Så hvis jeg lige skal prøve at opsummere her: Din motivation til at læse biologitekster, den går på om det 
er noget, der interesserer dig og om det er en tekst, der er let læse og forstå, er det rigtigt forstået?
E: Ja. Det må også gerne være en svær tekst, hvis bare jeg interesserer mig for det, noget jeg synes er fedt at 
læse.

Disse udsagn viser en tendens blandt de fire interviewede elever: Interessen for emnet, der skal 
læses om, er afgørende for, om de kan lide at læse biologifaglige tekster. Der var således ingen 
forskel mellem en positiv eller negativ besvarelse af udsagnet, idet de interviewede godt kunne 
lide at læse tekster i biologi, hvis det var om et emne, der interesserede dem, mens de ikke var syn-
derligt begejstrede for at læse tekster om emner, der ikke interesserede dem. 

I de observerede lektioner fandt jeg tekstarbejde i forbindelse med besvarelse af en række spørgs-
mål, en skriftlig miniopgave og fremlæggelser. Eleverne anvendte både deres egen biologigrund-
bog, leksikonartikler og Internettet, hvilket fremgår af mine observationsnotater i Bilag 5.  

I forbindelse med tekstlæsningen viser følgende uddrag fra min observation af en lektion i 7.b, 
hvordan Fie forbereder eleverne til tekstarbejdet, inden de går i gang med opgaven:
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Figur 3.1: Procent elever, der har svaret enig eller meget enig.
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10.43: Eleverne skal læse teksten i bogen, Fie: ”Husk at læse alt på siden, også det der står i bokse og under billeder”

10.50: Fie forklarer  (...) en elev bagved, at det er bedst at læse hele teksten igennem først og så læse den igen bagefter  
for at finde svar på spørgsmålene.

11.00: Fie går rundt og hjælper med rækkefølgen af opgaven.”Læs først for så er det nemmere at finde svarerne bag-
efter” forklarer hun til endnu en elev.

Der var altså en fælles besked, hvor eleverne mindes om, at alt på siden skal læses, mens kun en-
kelte  elever efterfølgende gøre opmærksomme på en hensigtsmæssig læsestrategi  for bedre at  
kunne besvare spørgsmålene til teksten. Læsestrategien  fremgik imidlertid på det udleverede ark,  
men blev tilsyneladende overset. Det det fremgår også af følgende observation af én elev, der be-
nytter sin egen strategi for at besvare Fies spørgsmål:

10.50: Elev 3, der sidder over for mig, læser ikke teksten igennem før han svarer på opgaverne (det står i opgaven, at  
de skal læse teksten først) (…) Elev 3 siger til sidemanden, at det er nemme spørgsmål: ”hvis du bare læser det her, så  
kan du svare på alle de her spørgsmål” (peger på opgavearkets 4-5 første spørgsmål).
(… ny opgave) 
11.10: Elev 3 og sidemanden læser (søger) i teksten efter de oplysninger, der kan give dem svaret på deres spørgsmål  
(de læser ikke hele teksten igennem fra start til slut). Elev 3: ”Jeg har ikke engang læst én side og er snart færdig med 
den (analyseopgaven).

I 7.a observerede jeg tekstarbejdet knyttet til en selvstændige opgave, hvor eleverne selv skulle fin-
de tekster på Internettet. Her er den forudgående hjælp instruktionerne om punkternes rækkeføl-
ge i opgaven, samt en påmindelse om, at de ikke skal kopiere oplysningerne i de tekster de finder,  
(Bilag 5) Under mine interviews blev lærerens hjælp til tekstlæsning uddybet, hvilket fremgår af 
følgende uddrag:

T: Sidst jeg observerede jer, der var I inde på wikipedia og læse tekster om dyr. Har I gjort noget lignende før?
E: Ja, mange gange
T: Hvordan får I hjælp til  at læse sådan nogle tekster?
E: Det får vi ikke rigtigt hjælp til.
T: Så I bliver sluppet fri, og så skal I selv vurdere det i læser?
E: Selvfølgelig hvis vi spørger, så er jeg sikker på at han vil hjælpe os, det er der ikke så mange der gør – vi læser det 
bare.

3.3 Analyse
På baggrund af mine observationer i de tre klasser og interviewene er det min opfattelse at tekst-
læsning og opgaver knyttet til tekster indgår som en naturlig del af både Christians og Fies almin-
delige biologiundervisning, hvilket bekræftes af begge lærere, idet indholdet i de observerede lek-
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tioner var  repræsentativt for deres almindelige biologiundervisning. Den konkrete observationen 
i 7.b indikerede, at Fie har overvejelser vedr. tekstlæsningen med i sin undervisning, men jeg fin-
der dem ikke begrundet i forhold til faglig læsning, idet (1) der var ikke fokus på elevernes for-
håndsviden eller  begrebsarbejde  før  læsningen,  og (2)  instruktionerne om at  læse  teksten før 
spørgsmålene besvares, fratager eleverne et konkret læseformål. Havde instruktionen været om-
vendt således, at eleverne skulle læse spørgsmålene før de læste teksten, ville det have været mere 
i overensstemmelse med faglig læsning,  jf. teoriafsnittet om VØL-modellen og faglig læsning. I  
observationerne af Christians undervisning fandt jeg ingen overvejelser i forbindelse med tekst-
læsningen, hvilket også blev bekræftet i mine interviews. På baggrund heraf kunne jeg derfor til  
min kommende praktik gå ud fra, at eleverne ikke havde erfaringer med konkrete strategier og 
værktøjer til faglig læsning .

For at afrunde min Empiri I følger nu mine klassebeskrivelse, der udgør konteksten for praksis-
undersøgelsen af  VØL-modellen.  Klassebeskrivelserne hører under  analysen af  mit  data og er 
dannet  med  udgangspunkt  i  spørgeskemaundersøgelsen  og  observationerne,  og  efterfølgende 
godkendt af klassens biologilærer.

3.3.1 Klassebeskrivelse 7.a
7.a er en lille klasse på kun 14 elever. Denne klasse er kendetegnet ved en lav arbejdsmoral, de er  
svære at motivere og laver ikke mere end højst nødvendigt. Enkelte elever skiller sig ud fagligt og 
interessemæssigt, men de er markant i undertal, hvorfor de negativt indstillede elever får lov til at  
dominere og smitte deres holdning til  flere. Derudover har klassen et antal elever med meget 
svingende arbejdsindsats. Timer, hvor disse elever er med og interesserede, forløber godt, mens ti-
mer, hvor de i stedet er negative, uinteresserede eller direkte provokerende, bliver mere kaotiske.  
Som det fremgik på Figur 3.1 side 17, synes størstedelen af klassen godt om faget biologi og synes 
det er spændende. Derimod kan en stor andel af klassen ikke lide at læse biologifaglige tekster. Af 
de interviewede elever fremgik det dog, at det at læse biologifaglige tekster kun var et onde, når 
emnet ikke interesserede dem. Klassen havde svært ved at fokusere på skriftlige opgaver, da pro-
cessen med at tilegne sig viden gennem en tekst var vanskelig for dem. Den store interessetilslut-
ning til biologifaget, som resultaterne af spørgeskemaet viste, stemmer er således umiddelbart ikke 
foreneligt med det generelle og lærerens indtryk af klassen.

3.3.2 Klassebeskrivelse 7.b
7.b er en klasse på 18 elever, der er meget anderledes end 7.a, idet her er højere arbejdsmoral og  
mange elever, der gerne vil lære og tilegne sig viden. Imidlertid lider klassen ofte af ”mandagshu-
mør,” hvorfor mandage ofte er præget er mere larm, useriøsitet og ballade, og undervisningen bli-
ver sværere at gennemføre. Klassen har et højt fagligt niveau og mange dygtige elever. Resultater-
ne fra spørgeskemaet følger samme tendens som i 7.a, dvs. en umiddelbar god interesse for faget,  
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men lavere interesse for at læse de tilhørende fagtekster. 

3.3.3 Klassebeskrivelse 8.a
8.a består af 20 elever. Denne klasse er karakteriseret ved at være flittig, medgørlig og i besiddelse 
af en høj arbejdsmoral. De er gode til at arbejde koncentrerede, stiller mange opklaringsspørgsmål 
og er nysgerrige. Deres faglige niveau er sammenlignet med 7.b ikke specielt  højt, men de vil ger-
ne lære. Imidlertid har klassen tendens til at være tilbageholdende over for opgaver, de føler ud-
stiller deres manglende viden. Som det fremgik af Figur 3.1, følger klassen samme tendens som 7. 
klasserne, idet procent elever, der kan lide at læse biologifaglige tekster, er markant lavere end 
procent elever, der kan lide faget. Dog fremgår det, at 8.a ligger højere i alle tre udsagn, hvilket er 
foreneligt med det generelle indtryk af klassens elever som værende engagerede og videnbegærli-
ge. 

3.4 Sammenfatning
Analysen af min data fra første empirifase giver mig følgende udgangspunkt for at komme nær-
mere en bevarelse af min problemformulering: Jeg har tre klasser, der er vant til at arbejde med 
tekster i form af at svare på spørgsmål eller lave miniopgaver. De har ikke arbejdet med faglig 
læsning før, hvorfor dette vil være nyt for dem. Der er umiddelbart stor forskel på de  tre klasser i  
forhold til faglighed og arbejdsmoral, og interessen for emnerne spiller for 7.a en afgørende rolle  
for deres motivation. Det er under disse forudsætninger jeg implementerer VØL-modellen i min 
undervisning med det mål, at skabe motivation for læsning af biologifaglige tekster.
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DEL B Empiri II og aktionsforskning

I dette kapitel redegør jeg for undersøgelsesdesignet af Empiri II, idet aktionsforskningen var min 
overordnede videnskabelige metode. Den konkrete empiri, der blev indsamlet var egne logbogs-
notater, praktiklærernes observationer af min undervisning og elevernes skriftlige arbejde i for-
bindelse med VØL-modellen. Kapitlet danner således det metodiske og empiriske grundlag for at 
kunne besvare opgavens femte og sjette arbejdsspørgsmål i Kapitel C.

3.5 Undersøgelsesdesign
Den indsamlede data under praktikken havde til formål at bekræfte eller afkræfte de to opstillede 
hypoteser i Kapitel 1, der lød:  (a)VØL-modellen kan motivere eleverne til at læse biologifaglige  
tekster,  og (b)  VØL-modellen kan motivere eleverne til at læse biologifaglige tekster, hvis den  
suppleres med tiltag i forhold til autonomi, mestring og formål, idet de to hypoteser er tilknyttet 
hhv. femte og sjette arbejdsspørgsmål. Til Empiri II valgte jeg aktionsforskning som min overord-
nede videnskabelige metode. Aktionsforskning er en forskningsform, hvor forskeren er direkte en-
gageret i sociale forandringsprocesser, og vælger derfor en deltagerrolle i stedet for en observa-
tørrolle for derved at bidrage til de ønskede sociale forandringer. Dette er netop begrundelsen for 
mit valg af aktionsforskningen som metode, da jeg som underviser selv vil indgå i den sociale for-
andringsproces. Den sociale forandring kaldes for  aktionsaspektet og den sociale sammenhænge 
kaldes for  forskningsaspektet. (Encyklopædien, 2011, opslag Aktionsforskning) I praktikken var 
jeg selv og mine tre klasser forskningsaspektet, mens hypotese a og b var aktionsaspektet. Formålet 
med min aktionsforskning var, at reflektere over egen praksis i forbindelse med implementerin-
gen af VØL-modellen, og på den baggrund ændre praksis således, at VØL-modellen kunne moti-
vere til at læse biologifaglige tekster. Aktionsforskning er en cyklisk proces med følgende tre ele-
menter,  planlægning, handling og  evaluering af feedback, hvor sidste element danner grundlag 
for ændringer til næste gennemløb. I Figur 3.2 næste side, ses denne cykliske proces til venstre (A). 

I min praktik foretog jeg  to gennemløb i aktionsforskningen, her kaldet første iteration og anden  
iteration, hvor hhv. opgavens femte og sjette arbejdsspørgsmål behandles (B): Den tredje iteration 
(C) foregår ikke i praksis, men på et metaplan, idet evaluering og analysen i anden iteration giver 
ny viden og indsigt, der danner grundlag for opgavens videre handleperspektiv. Endelig udgør (B) 
og (C) struktureringen af dette kapitels Del B og C. Empirien til iterationerne i Figur 3.2 (B) blev 
indsamlet i undervisningen, idet den bestod af en metodetriangulering mellem egne logbogsnota-
ter,  observationer og elevernes skriftlige arbejde for at  sikre validiteten.  Der følger nu en be-
grundelse  for  brugen af  logbogsnotater,  observationer  og  elevernes  skriftlige  arbejde  som det 
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empiriske grundlag for besvarelsen af fjerde og femte arbejdsspørgsmål i Del C.

Logbog: Fordelen ved at bruge logbog er, at (…) den, der skriver, begrunder sig egen praksis og  
tvinges til at formulere sig. Derved forøges chancen for, at vedkommende bliver modtagelig for at  
ændre egen praksis (Kruuse, 2007, side 326). Med udgangspunkt i Kruuses formulering af forde-
lene ved at bruge logbog fandt jeg det oplagt at gøre brug af logbog i forbindelse med aktions-
forskningen, der netop har til sigte at ændre på praksis. Min logbogskrivning var orienteret om-
kring processen med implementeringen af faglig læsning i forhold til at skabe motivation. Derfor 
var følgende spørgsmål væsentlige at  besvare i min logbog: Hvilke tegn på motivation så jeg? 
Hvad gik godt? Hvad gik dårligt? Hvad skal gøres anderledes næste gang? Logbogen er imidlertid 
ikke objektiv,  og detaljer  i  undervisningen kan være gået tabt,  idet den ikke blev skrevet lige  
umiddelbart efter lektionen slutning. Derfor supplerede jeg logbogen med observationer udført af 
mine praktiklærere.

Observation:  Praktiklærerens observation af min undervisning tog udgangspunkt i et observa-
tionsskema. Her var formålet med VØL-modellen noteret, samt de tegn på elevernes motivation, 
som praktiklæreren skulle holde øje med. Tegnene på motivation blev formuleret ud fra to kriteri-
er: De skulle 1) tage højde for de tre kendetegn på motivation: aktivitet, målrettethed, og engage-
ment, jf. motivationsafsnittet 2.3, og 2) være lette at identificere for de to observatører. Tegnene er 
vist i skemaet næste side, idet de er vist i forhold til, hvilket motivationsparameter de måler. I Bilag 
6 ses observationsskemaet, hvor tegnene er struktureret efter VØL-modellens tre faser. 
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Aktivitet Antal deltagende elever. Arbejdsro/koncentration. Antal stillede spørgsmål. 
Finder svar på spørgsmål

Engagement Relevante/irrelevante begreber. Relevante/irrelevante spørgsmål. Arbejdsro/koncentration. Finder 
svar på spørgsmål

Målrettethed Arbejdsro/koncentration. Finder svar på spørgsmål

Fordelen ved at gøre brug af praktiklærerne som observatører var, at deres større kendskab til 
eleverne, hvorfor de havde et bedre grundlag for at vurdere om elevernes motivation var større 
end sædvanligt. Ulempen var imidlertid, at kendskabet til eleverne ofte fjernede praktiklærerenes 
fokus fra  observationens formål, og i stedet koncentrerede de sig om diverse problemer blandt  
eleverne. 

Elevernes skriftlige arbejde: Endelig medtages elevernes skriftlige arbejde i forbindelse med VØL-
modellen.  Altså deres mindmap,  spørgsmålsformuleringer og besvarelser,  idet  jeg forventer,  at 
elevernes aktivitet, engagement og målrettethed vil afspejle sig i deres skriftlige arbejde, jævnfør 
tegnene på motivation i skemaet.

3.6 Vurdering af aktionsforskningen
Fordelen ved at anvende aktionsforskningen er, at den danner grundlag for refleksion over egen 
praksis. Som lærer er det væsentligt, at udvikle sine evner til at reflektere over egen praksis og 
dermed opdage, hvor der kan implementeres forbedringer. Den viden, der opstår i forbindelse 
med første iteration, tages med i næste iteration, hvorved praksis hele tiden søges forbedret. I min 
aktionsforskning var det således forbedringer til brugen af VØL-modellen, så den kunne skabe 
større forudsætninger for elevernes læsemotivation, der var i fokus. Ulempen ved brugen af ak-
tionsforskningen var, at jeg kun havde tid til to iterationerne, hvorfor anden iteration blev upræ-
cis, idet jeg implementerede flere tiltag på en gang. Det kunne have været interessant at undersø-
ge de forskellige tiltag isoleret og efterfølgende sammenligne motivationen. 
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DEL C Databeskrivelse og analyse 

I de foregående to delkapitler er konteksten for implementeringen af VØL-modellen undersøgt, 
samt mine metodiske overvejelser  beskrevet og begrundet.  Hermed besvares i  dette  delkapitek 
hhv. 5. og 6. arbejdsspørgsmål, der lød: kan VØL-modellen alene skabe motivation til at læse en  
biologifaglig tekst? Og hvilke tiltag kan forbedre VØL-modellen således, at den skaber motivation  
til at læse biologifaglige tekster? De to arbejdsspørgsmål besvares i hhv. en beskrivelse og analyse 
af dataet fra de to iterationer jævnfør strukturen i Figur 3.2. Der gives altså først en beskrivelse af 
første iterations planlægning og undervisning, hvorefter Analyse I følger. Herefter beskrives plan-
lægningen og undervisningen for anden iteration efterfulgt af opgavens endelige Analyse II. 
 

3.7 Første iteration 
Til planlægningen af VØL-modellen knyttede der sig to aspekter: Det første aspekt omhandlede de 
overordnede rammer for implementeringen af VØL-modellen, dvs. det samlede undervisningsfor-
løb, som VØL-modellen var en del af, (Undervisningsforløbet er vedlagt opgaven i Bilag 7). Det 
andet aspekt var de konkrete overvejelser til de lektioner, hvor VØL-modellen skulle implemente-
res. I første iteration samlede jeg data ind til at belyse hypotese a:  VØL-modellen kan motivere  
eleverne til at læse biologifaglige tekster. Derfor blev VØL-modellen  implementeret uden nogle 
tiltag i forhold til motivationsparametrene, autonomi, mestring og formål. I Kapitel 2 blev enkelte 
forhold vedr. side 20 og 21 i Undervisningsmaterialet analyseret, der netop er de sider, første ite-
ration med VØL-modellen tilknyttes. Derudover blev behovet for at kunne stille spørgsmål, der  
tilgodeser  forskellige vidensformer beskrevet.  Disse forbehold blev indjusteret  i  lektionsplanen 
som vist på Figur 3.3.
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Lektionsplan  for 6. lektion 
Formålet er, at eleverne får kendskab til, hvordan hjertet fungerer, og stifter bekendtskab med brugen af VØL-
modellen

1.  Fælle mindmap på tavlen over begrebet hjertet 
2. Mindmappet suppleres med begreberne for- og hjertekammer, hjerteklapper, det lille kredsløb og det store 

kredsløb.
3. Introduktion til spørgepronominerne: hvad, hvordan og hvorfor. 
4. Formulering af minimum tre spørgsmål om hjertet.
5. Tekstlæsning og besvarelser 
6. Opsamling på klassen: Hjertets opbygning gennemgås

Figur 3.3: Lektionsplan
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I 8.a afveg implementeringen af VØL-modellen fra den viste lektionsplan, idet de ikke havde ar-
bejdet med lungerne endnu, hvorfor de fik flere emner at vælge imellem. Derfor blev der ingen 
ikke lavet et fælles mindmap, da eleverne selv skulle lave det i forhold til deres emnevalg.

Beskrivelsen af undervisningen vil følge strukturen i lektionsplanen, idet nummeret i parentes re-
fererer til rækkefølgen i lektionsplanen. Under mindmapøvelsen (1) i 7.a og 7.b deltog hhv. 3 ud 
11 elever mod 12 ud af 18 elever.  Begreberne blev af observatørene kategoriseret som værende 
gode og relevante i begge klasser, idet de aktive elever bød ind med, eksempelvis  pumper blod,  
livsnødvendig,  stor blodårer, muskel  og  pacemaker.  Under formuleringen af spørgsmålene (4) 
blev der i observationsskemaerne noteret god arbejdsro og koncentration i 7.b og 8.a, mens en 
elevgruppe i 7.a snakkede og var ukoncentrerede. I 7.a og 7.b noterede enkelte elever  ”ingenting”  
til  hvad-ønsker-jeg-at-vide i  stedet for at  formulere spørgsmål. Af  elevernes skriftlige arbejde 
fremgik det, at de typisk stillede mellem tre og fem spørgsmål, hvoraf følgende er eksemplariske: 
hvordan pumper hjertet blodet rundt? hvordan er hjertet indrettet?  og hvad er hjerteklapper? I 
7.a var standarden for spørgsmålsformuleringer noget lavere eller også blev de slet ikke lavet. Un-
der tekstlæsningen og besvarelsen (5)  noterede Fie at 7.b arbejder og forsøger at finde svar. Ar-
bejdsro, mens Christian til 7.a noterede, at interessen for at finde svar på spørgsmålene manglede, 
og eleverne blev hurtigt færdige. Mine logbogsnotater fra denne dag understøtter også Christians 
observations, idet jeg skrev: Generel ok ro, men megen småsnakken om alt muligt andet. Eleverne  
kommer først i gang når jeg har været forbi dem. Andre er alt for hurtigt færdigt, men ikke særlig  
grundige med besvarelsen af deres spørgsmål. 

I 8.a var der god arbejdsro under tekstlæsningen og i den forbindelse stillede flere af eleverne 
yderlige spørgsmål til det de læste i teksterne, eksempelvis:

Elev: Hvis nu man ikke har så meget plasma i blodet, har man så lettere ved at få en blodprop? (…) Ja, for jeg tænkte  
det bare, når blodet så bliver tykkere” 

Elev: Hvad er det der får hjertet til at slå.? (…) Okay, det går jeg hjem og læser noget om til fremlæggelsen

I Figur 3.4 ses en typisk besvarelse af VØL-modellen. 

Hvad ved jeg om emnet Hvad ønsker jeg at vide Hvad har jeg lært

Pumper blod rundt i kroppen.
Knytnævestørrelse
Livsnødvendigt
Store blodårer

Hvad er et kredsløb?
Hvad er hjerteklapper?
Hvad er et hjertekammer?
Hvordan fungerer hjertet?

Hjertet er delt i 2, et lille 
kredsløb og et stort.
Mellem forkamrene, er der en 
slags ventiler, der kaldes hjer-
teklapper.

Figur 3.4: Elevbesvarelse af VØL-modellen
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3.8 Analyse I
Min overordnede vurdering af VØL-modellens motivationsevne efter første iteration er, at den 
ikke umiddelbart formåede at motivere eleverne til at læse teksten. Det viste sig tydeligt i 7.a, hvor 
den samlede aktivitet og engagement var meget lavt, og eleverne udviste manglende interesse og 
seriøsitet. I 7.b var motivationen lidt bedre, og der var flere perioder med god arbejdsro. Und-
tagelsen var 8.a, der viste stor interesse og nysgerrighed i forbindelse med tekstlæsningen, men de 
strukturelle rammer for implementeringen af VØL-modellen var også anderledes her. Det er der-
for min vurdering, at det fastlåste emne i 7.a og 7.b forringede elevernes motivation, der jævnfør  
motivationsafsnittet 2.2, kan skyldes indskrænkning i autonomien. I afsnit 2.1 om tekniske takso-
nomier var jeg inde på forskellige mangler ved Undervisningsmaterialets side 20-21, der kan 
have medvirket til den lavere motivation, idet mange af de stillede spørgsmål ikke kunne findes i 
teksten. Til anden iteration blev derfor følgende ændringer implementeret, der skulle skabe bedre 
forudsætninger for motivation: (1) Struktureret autonomi i form af emnevalg indenfor hjertekar-
sygdomme og frit  tekstvalg.  (2) Tydelig strukturering af  opgaven og forventninger,  der skulle 
danne bedre forudsætning for mestring. (3) Fremlæggelser med respons, og for 8. klassen også 
karakterer, der skulle tydeliggøre formålet med opgaven og danne grundlag for en ydre motiva-
tion. Den indsamlede empiri under anden iteration skal derfor belyse hypotese b: VØL-modellen  
kan motivere eleverne til at læse biologifaglige tekster, hvis den suppleres med tiltag i forhold til  
autonomi, mestring og formål,

3.9 Anden iteration 
Arbejdet med VØL-modellen i anden iteration strakte sig over flere lektioner, idet eleverne selv 
skulle finde tekstmateriale og forberede en diaspræsentation til deres fremlæggelse. Arbejdet med 
VØL-modellen i anden iteration var således opgaveorienteret, i forhold til første iteration, hvor 
VØL-modellen var den teoretiske optakt til dissektion af svinehjerter ugen efter. Den følgende be-
skrivelse af planlægningen og undervisningen afgrænses til de to første lektioner. Jeg strukturere-
de VØL-modellen således, at hver af de tre faser havde deres egen side i det sæt ark, eleverne skul-
le arbejde med. På Ark 1 skulle eleverne notere deres forhåndsviden om den valgte sygdom i et  
mindmap, Ark 2 gav plads til at formulere fire spørgsmål, Ark 3 var et skema med plads til at for-
klare svære ord fra de fundne tekster og på Ark 4 skulle spørgsmålene besvares. Dermed havde  
jeg forsøgt at give eleverne en klar struktur på løsningen af opgaven, og forsøgt at skabe bedre 
mulighed for mestring. Når arkene var udfyldt skulle eleverne lave et diasshow, hvor mindmap, 
spørgsmål og svar skulle indgå. Lektionsplanen ses på Figur 3.5.
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I alle tre klasser startede undervisningen med et fælles mindmap på tavlen  over begrebet hjerte-
karsygdomme (1). Ved denne aktivitet var der stor deltagelse i 7. klasserne, mens 8. klassen var 
meget passiv, og skulle spores ind på forskellige relevante begreber. Følgende begreber fandt vej til 
tavlen i alle tre klasser:  blodprop, hjertestop, kræft, dødelig, hjerneblødning og koma. Disse blev 
uddybet  eller  suppleret  (2)  med  begreberne  leukæmi,  åreforsnævringer,  åreknuder  og  blod-
mangel. Da kræft blev nævnt i alle tre klasser, vurderede jeg, at interessen for denne sygdom var 
stor, hvorfor eleverne også måtte vælge leukæmi til det videre arbejde, til trods for at den ikke er 
en hjertekarsygdom. Efterfølgende valgte eleverne sig ind på en sygdom parvis eller individuelt  
(3). Det var ikke et krav, at alle sygdomme skulle vælges, da eleverne skulle have mulighed for at 
følge deres interessere. Derudover fik de elever, der ønskede at arbejde alene også tilladelse til det.  
Enkelte elever viste ingen interesse for at vælge emne, hvorfor jeg bestemte for dem. Efter en gen-
nemgang af opgavesættet og kravene til deres fremlæggelse (4) gik eleverne i gang med Ark 1 og 
2 (5). Af observationerne fremgik det, at arbejdsroen og koncentrationen vekslede de tre klasser  
imellem. I mine logbogsnotater fra den 21. november noterede jeg følgende til 7.b:  Blandet ar-
bejdsro. Pigerne er godt koncentrerede, mens de fleste drenge er uengagerede, dasker rundt, fyl-
der vandflasker og laver ingenting.  Det fremgik også af Fies observationer, hvor hun noterede 
elever pjattede, var ikke seriøse og grinede af alt. For 7.a var arbejdsroen under udfyldning af Ark 
1 og 2 svingende, mens Christian for 8.a noterede: fin ro og koncentreret opstart. Observationerne 
omkring elevernes koncentration og arbejdsro stemte for de tre klasser overens med mine egne 
indtryk, noteret i logbogen. Nedenfor er vist to eksempler på, hvordan eleverne byggede deres  
spørgsmål op, fra hhv. 8.a og 7.b:

1. Hvad er en åreforsnævring? 1.Hvordan det opstår?
2. Hvorfor får vi åreforsnævringer? 2. Hvad er kræft i blodet?
3. Hvordan behandler man åreforsnævringer? 3. Hvordan behandler man det?

Eksemplerne er meget repræsentative, idet størstedelen af eleverne formåede at stille både hvad og 
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Lektion 9-10 biologi
Indhold: Pararbejde omkring hjertekarsygdom ved brug af VØL-modellen.
Formål: At eleverne stiller relevante spørgsmål til en udvalgt sygdom, og finder svar på dem ved at læse tekster fra 
Internettet.

1. Mindmap over hjertekarsygdomme
2. Supplere elevernes forhåndsviden/begreber
3. Inddeling i to-mandsgrupper og valg af sygdom
4. Gennemgang af opgavesættet og krav til fremlæggelsen
5. Udfyldning af Ark 1 og 2
6. Godkendelse af spørgsmål 
7. Søgning efter tekster

Figur 3.5: Lektionsplan
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hvordan-spørgsmål, samt stille spørgsmål til årsag og behandling. Et andet eksempel viser elever-
nes arbejde med at formulere deres spørgsmål i overensstemmelse med de forskellige videntyper, 
idet en pigegruppe fra 8.klassen startede ud med at spørge på følgende måde:  om man kan be-
handle leukæmi. Denne tendens til at stille ja/nej-spørgsmål var gennemgående i alle tre klasser, 
men en smule vejledning hjalp dem ofte på vej. Således omformulerede den nævnte pigegruppe 
deres spørgsmål til følgende: Hvordan kan man behandle leukæmi?. Efterhånden som eleverne fik 
udarbejdet deres spørgsmål og havde fået dem godkendt i overensstemmelse med kravene til de 
forskellige spørgepronominer (6), gik eleverne i gang med at finde tekster til deres emne på Inter-
nettet (7). De efterfølgende lektioner blev brugt på at læse teksterne, afklare svære ord og begre-
ber, besvare deres spørgsmål og forberede deres fremlæggelse.  

3.10 Analyse 2
I dette afsnit vil jeg argumentere for, at de implementerede ændringer til anden iteration, der til-
godeså autonomi, mestring og formål, øgede VØL-modellens motiverende effekt. Mit belæg for 
denne påstand bygger på den indsamlede data fra Empiri II suppleret med klassebeskrivelserne fra 
Empiri I, samt motivationsteorien i Kapitel 5.

I undervisningen blev der fundet tegn på de tre motivationsparametre, aktivitet, engagement og 
målrettethed på baggrund af mine observationer noteret i logbog, praktiklærerens observationer, 
samt elevernes skriftlige arbejde. Et synligt tegn på elevernes aktivitet  var antal deltagende elever 
under det fælles mindmap, der blev anvendt i begge iterationer med undtagelse af 8. klassen. Som 
det fremgår i skemaet nedenfor var der flere deltagende elever i anden iteration under det fælles 
mindmap i begge 7. klasser, hvilket kunne tyde på, at motivation var øget i forhold til første itera -
tion.

7.a 7.b 8.a

Første iteration 3 ud af 11 12 ud af 18 Intet mindmap

Anden iteration 8 ud af 12 16 ud af 18 4 ud af 20

Mht. 8. klassen og det lave deltager antal noterede Christian i observationsskemaet følgende:  Få  
deltog (turde måske ikke?). Den lave deltagelse i denne klasse skyldes ikke nødvendigvis manglen-
de motivation, men snarere frygt for at fremstå uvidende. Det fremgik også i min analyse af dataet 
fra Empire I under klassebeskrivelserne, at 8.a kunne være tilbageholdenhed med at løse nye og 
ukendte opgaver, hvis de ikke kendte opgavens præmisser eller følte de vidste nok. Derfor er det 
min vurdering, at de var tilbageholdende med at byde ind, fordi de ikke ville sige noget forkert. 
Motivationstegnet, hvor mange deltager, er derfor sandsynligvis i 8.a et misvisende tegn på moti-
vation eller manglende motivation. 
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Et andet tegn på både aktivitet, engagement og målrettethed var den gode arbejdsro og koncentra-
tion, der prægede lektionerne i forbindelse med tekstlæsning og processen med at besvare spørgs-
målene i alle tre klasser.  Christians observationsnotater bekræftede dette, idet han til 8.a skrev: 
fin ro og koncentreret opstart. Meget seriøse (spørgsmål). Stor interesse for at finde tekst + besva-
relse. Stor koncentration. Eleverne i 7.a viste ingen modvilje i forhold til at stille spørgsmål og læse 
teksten under anden iteration, hvilket var en tydelig forandring fra første iteration, hvor emnet 
var fastlåst. Muligheden for selvbestemmelse eller autonomi var som nævnt i motivationsafsnittet 
ifølge ifølge Pink (2009) en forudsætning for motivation, hvorfor jeg finder det sandsynligt, at den 
øgede motivation kan skyldes en større interesse for emnet end under første iteration, idet elever-
ne nu selv havde valgt emne. 

Jeg finder ikke i mit data belæg for at bekræfte, at omstruktureringen af VØL-modellen til anden 
iteration gav bedre mestring af  opgaven,  da selve  det,  at  VØL-modellen nu ikke  længere var 
ukendt for dem, kan have givet eleverne bedre mulighed for mestring. Da VØL-modellen kan til-
passes den enkelte elevs faglige forudsætninger og dermed muliggøre en differentiering eleverne 
imellem,  vurderer  jeg,  at  VØL-modellen  er  ideel  som guldlok-opgave,  jf.  motivationsafsnittet, 
hvorfor mestringen af opgaven blev mulig for alle eleverne.

Arbejdet med VØL-modellen havde under anden iteration også fået et ydre formål i form af frem-
læggelser med respons og for 8.a også karakterer. Som nævnt i beskrivelsen af undervisningen var 
arbejdsroen og koncentrationen især i  7.b  svingende.  Det  var  især drengene,  der  pjattede  og 
manglede udholdenhed eller  udviste  ringe arbejdsindsats.  Alligevel  formåede disse  grupper  at 
producere en diaspræsentation og fremlægge deres spørgsmål og svar på et rimeligt niveau. I 8.a 
kom elevernes engagement og målrettethed til udtryk ved eksempelvis en elev, der repeterede sin 
nyfundne viden om hjerneblødninger og en anden elev, der spurgte indtil, hvad det krævede at få  
12 i karakter. Som nævnt i motivationsafsnittet er formålet med den opgave eleverne stilles cen-
tral for motivation, men den ydre motivation kan være udmærket, hvis den resulterer i et udført  
stykke arbejde. 

3.11 Delkonklusion
VØL-modellens  struktur  indeholder  selv  vigtige  forudsætninger  for  motivation  jf.  
motivationsanalysen afsnit 2.4, men ud fra den analyserede data fra Empiri I, primært fra de to 7. 
klasser,  vurdere  jeg  VØL-modellen  alene  ikke  havde  nogen  motiverende  effekt  på  eleverne 
læsning  i  de  to  klasser.  Derfor  blev  hypotese  a  afkræftet.  I  anden  iteration  blev  der  tilføjet  
ændringer, der skulle tage højde for autonomi, mestring og formål. Ud over VØL-modellens mu-
lighed for autonomi, ved at eleverne selv stiller spørgsmålene, fik de også mulighed for at vælge  
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underemner selv og dermed forfølge en eventuel interesse. 

Mht. mestring som en forudsætning for motivation finder jeg dette parameter som en mulig for-
klaring på elevernes øgede motivation under anden iteration. Eleverne mestrede VØL-modellen 
bedre end under første iteration. Arbejdsgangen var ikke længere ukendt for dem, og de vidste i 
højere grad, hvordan de skulle gribe mindmapøvelsen og formuleringen af spørgsmålene an.

Formålet  med opgaven var,  ud over læring og motivation,  de afsluttende fremlæggelser,  hvor 
eleverne fik tilbagemeldinger i form af en udtalelse og for 8. klassen også karakterer. Dette kan 
have givet  eleverne en ydre motivationsfaktor,  som efter min vurdering har været central for 
elevernes aktivitet, engagement og målrettethed. 

Med udgangspunkt i min analyse og motivationsteorien, vurderer jeg, at specielt elevernes eget 
emnevalg, samt fremlæggelsen med udsigt til respons sandsynligvis har virket motiverende på at 
løse hele opgaven og dermed også selve læsningen af de anvendte tekster. Derfor blev min hypo-
tese b umiddelbart bekræftet.
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Kapitel 4 Konklusion og handleperspektiv
På baggrund af Kapitel 2 og 3 er jeg nu i stand til at besvare opgavens problemformulering, der  
lød: Hvordan kan læseaktiviteten VØL-modellen implementeres i biologiundervisningen i forhold  
til en intention om at motivere eleverne til at læse biologifaglige tekster?

For at VØL-modellen skaber større motivation for at læse biologifaglige tekster, skal der tages 
højde for motivationsparametrene, autonomi, mestring og formål. Udover, at VØL-modellen giver 
mulighed for struktureret autonomi ved, at eleverne selv stiller spørgsmålene, kan autonomien 
øges ved at give eleverne valgmuligheder, der hvor det kan lade sig gøre inden for emnets ram-
mer, altså valg af underemne og tekster. Struktureringen af VØL-modellen til  anden iteration, 
fandt jeg umiddelbart ingen målbar effekt på, men da  mestringsparameteret ifølge motivations-
analysen var opfyldt, var det heller ikke mit hovedfokus. Endelig kan VØL-modellen implemente-
res i biologiundervisningen med et synligt profitmål for eleverne, nemlig i form af fremlæggelser 
med respons fra læreren. Dette havde en tydelig effekt på elevernes engagement og målrettethed. 
Jeg konkluderer derfor, at VØL-modellen kan implementeres i biologiundervisningen således, at 
den skaber motivation for arbejdet og herunder også tekstlæsningen, hvis der fortages tiltag inden 
for motivationsparametrene autonomi og formål, eksempelvis i form af valgmuligheder inden for 
overemnet samt teksten, og fremlæggelser med respons og karakter. Udsigten til respons eller ka-
rakterer starter den ydre motivation, men kan give grundlag for den indre motivation.

Til mit fremtidige virke som lærer finder jeg denne opgaves resultater relevante, idet den øger for-
ståelsen af motivationens betydning for elevernes aktivitet, engagement og målrettethed. Derfor 
vil jeg fremover tilrettelægge faglig læsning i min undervisning således, at eleverne får de bedste 
forudsætninger for autonomi, mestring og formål i forhold til  de konkrete værktøjer til  faglig 
læsning. Autonomien kommer til udtryk ved, at eleverne så vidt det er muligt skal have valgmu-
ligheder i forhold til emne, underemne og fagtekst. Jeg finder det imidlertid nødvendigt at elever-
nes valgmuligheder inden for teksterne, begrænses til et bestemt antal, for at kunne føre en mere 
kontrol og vurdering af teksternes brugbarhed og læsevenlighed. Mestringen sikres ved at udvæl-
ge de værktøjer, der passer til elevernes faglige niveau. Her kunne det også være relevant, at ind-
føre læsehjælp til de elever med læsevanskeligheder for at undgå mestringsproblemer under selve 
tekstlæsningen. Et vigtigt handleperspektiv for mit fremtidige virke er derfor mere fokus på de 
svage elever, for at deres motivation ikke ødelægges i mødet med for svære tekster. Endelig finder 
jeg det væsentligt, at formålet med faglig læsning fremover skal være tydeligt for eleverne, så de 
ikke kun er bekendte med profitmålet, men også styrkes i at målrette deres arbejde efter hensigts-
mål, idet faglig læsning sigter mod en udvikling af elevernes faglige viden og indsigt.
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KAPITEL 5 Perspektivering
I denne perspektivering vil jeg inddrage en anden teroretisk tilgang til motivation end den jeg 
valgte for opgaven, og vurdere hvordan den ville have påvirket min praksisundersøgelse af VØL-
modellen.

I opgavens teoridel præsenterede jeg tre parametre, autonomi, mestring og formål, der har betyd-
ning for vores motivation. Hanne Møller Andersen præsenterer i artiklen Tværfaglighed og pro-
jektarbejde som veje til motivation (2005) seks elevtyper, der har forskellige motivationsparame-
tre og enten er mestrings- eller præstationsorienterede.  De seks elevtyper er de videbegærlige, de  
ambitiøse, de effektive, de praksisorienterede, minimalisterne  og de pæne.  Elevtyperne adskiller 
sig fra hinanden ved at forskellige parametre motiverer dem til at lave en opgave. Hanne Møller  
Andersen arbejder således med mange flere og mere specifikke motivationsparametre, idet de vi-
debegærlige elever eksempelvis motiveres af emnets relevans for verden og virkeligheden, mens 
de ambitiøse elever bl.a.  motiveres af emnets  relevans for videreuddannelse.  Endelig motiveres 
minimalisterne ved at kravene er overskuelige således, at deres arbejdsindsats kan tilpasses mini-
mumskravet. 

Det kunne i forbindelse med denne opgave have været interessant, at klarlægge, hvilken elevtype 
udvalgte elever var for derefter at vurdere VØL-modellens tilpasningsmuligheder for at imøde-
komme de forskellige elevtypers motivationsparametre. Elevtyperne kunne kortlægges ved brug af 
en test, hvor svarene afspejler en bestemt elevtype. Efterfølgende tilrettelægges VØL-modellen så-
ledes, at den i videts mulig omfang tilgodeser de forskellige elevtyper, og altså ikke kun tiltag be-
grænset til at imødekomme autonomi, mestring og formål. Herefter kunne en spørgeskemaunder-
søgelse  samt  enkelte  interview  afklare  om elevernes  motivation  var  steget  i  forbindelse  med 
brugen af VØL-modellen, når den indrettes efter elevtyperne. 

Jeg finder derfor gode og spændende muligheder til at optimere en eventuel videre undersøgelse 
af motivation og faglig læsning, i forsøget på at opnå mere forståelse for, hvordan motivationen 
imødekommes for den enkelte elev.
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Bilag 4
Første interview (Kan lide at læse tekster om biologi)
(…)
T: Kan du prøve at fortælle mig lidt om, hvad det er der gør, at du godt kan lide at læse bøger og tekster i 

biologi?
E: Det er fordi det mest er fagbøger jeg gider at læse, jeg gider ikke læse så'n nogle romaner og skønlitterære 

bøger og sådan noget. Det er mest, når jeg vil læse frilæsning, så er det altid i en fagbog. Der får man også 
viden fra og kommer til at vide noget mere om et specifikt dyr eller nogle forskellige dyr i Danmark eller 
forskellige ting.

(…)
T: Kan du prøve at komme med et eksempel på, hvordan I har arbejdet med en tekst i biologi?
E: Det er så'n, vi sad ved et bord hver for sig og så skulle vi side og læse et eller andet og så skulle vi forklare 

bagefter, hvad der stod der i teksten
T: Hvem skulle I forklare det for?
E: Der var en dag, der skulle vi så'n forklare det for en lille gruppe, hvor man diskuterede de ting man havde, og 

så til sidst fortalte det til læreren
(…)
T: Vil du prøve at sætte ord på, hvad det helt overordnet er, der motiverer dig til at læse tekster i biologi?
E: Det er mest fordi det så'n er fagbøger og der er flere billeder end i romaner. Når der er billeder, så synes jeg 

det bliver mere overskueligt at læse det. Og også hvis det er emner, der interesserer mig, så kan jeg godt lide 
at læse.

T: Så det er faktisk ikke så meget måden I arbejder med teksten på der gør det, det er faktisk lige så meget 
teksten i sig selv, der motiverer dig. Den ser spændende ud fordi den af fuld af billeder og figurer.

E: Ja, den bliver mere overskuelig. ”Okay, der er noget der høre til det der billeder, det der hører til det der 
billede” og så når man har læst teksten, så tænker man ”det hænger egentlig godt sammen med det der” Jeg 
synes jeg forstår mere i billedet.

Interview 2 (Kan lide faget og at læse biologifaglige tekster)
(…) 
T: Det allerførste jeg godt kunne tænke mig at spørge om, det er at du har svaret, at du godt kan lide faget 

biologi – det er du enig i?
R: Ja
T: Kunne du prøve at uddybe det lidt for mig?
R: Det er så'n, jeg synes det er sjovt det der med at man lærer om dyr og planter, og hvordan deres krop 

fungerer og sådan noget – det meget det.
(…) 
T: Du har svaret, at du godt kan lide at læse bøger og tekster i biologi. Kan du prøve at fortælle mig lidt om det, 

altså hvad du synes om det – hvorfor du godt kan lide at læse bøger i biologi?
R: Det er jo lidt det, det er det samme med at man læser om hvad der fungerer eksempel i en fugl og så'n noget. 

Og så det, ja, bare lige det der man læser, det er fint – sjovt.
T: Så det er fordi det interesserer dig, er det rigtigt forstået?
R: Ja, jeg synes det er et sjovt fag.
(…)
T: Når nu I læser sådan nogle tekster for I så hjælp fra jeres lærer?
R: Det er så'n, hvis der er noget vi ikke forstår så kan vi lige række hånden op og spørge ham.
T: Men ikke så'n en bestemt måde: nu skal I starte med at læse det her, og det her og så det her for eksempel?
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R: Han kan godt sige for eksempel hvis det er nogle ting, der så'n har nogle gode informationer, så kan han sige, 
at det der er noget man lige læse igennem.

(…) 
T: Hvad er det der motiverer dig til at læse de her fagtekster i biologi?
R: Det er hvis det er noget der er lidt spændende, om kroppen eller hvordan ting fungerer. Ja, så'n lidt lige som 

fagbøgerne, hvor man kan få noget at vide om ting. Det synes jeg så'n er fint nok lige og læse om, så får man 
lige noget at vide om det.

T:  Så er det rigtigt forstået, at det simpelthen er fordi at du interesserer dig for emnerne?
R:  Jo
T: Hvis der er nogle emner, der ikke interesserer dig, er du så motiveret til at læse en tekst om det?
R: Neej. Så det lidt bare så'n og læse det. Så vil jeg bare læse det fordi jeg skal.

Interview 3 (kan lide faget, men ikke at læse tekster)
(…) 
T: Vil du prøve at beskrive lidt omkring den normale biologiundervisning?
S: Jamen vi laver mest projekter i biologi, så'n vi får en opgave for og så sidder vi og arbejder med det, og så 

fremlægger vi 
(…) 
T: Så har du så også svaret at du ikke kan lide at læse tekster i biologi.
S: Altså jo, jeg tror jeg misforstod den, for jeg kan godt lide at læse teksterne, men jeg kan ikke lide at læse højt.
T: Okay, så hvis der er højtlæsning og I skal læse et stykke højt, så kan du ikke lide det
S: Nej, det har jeg det ikke så godt med
(…) 
T: Sidst jeg observerede jer, der var i inde på wikipedia og læse tekster om dyr. Har I gjort noget lignende før?
S: Ja, mange gange
T: Hvordan får I hjælp til  at læse sådan nogle tekster?
S: Det får vi ikke rigtigt hjælp til
T: Så I bliver sluppet fri, og så skal I selv vurdere det i læser
S: Selvfølgelig hvis vi spørger, så er jeg sikker på at han vil hjælpe os, det er der ikke så mange der gør – vi 

læser det bare
(…) 
T: Udover at du er interesseret i nogle af emnerne, hvad er det så der motivere dig til at læse sådan en tekst?
S: Det tænke jeg ikke så meget over, det siger han vi skal og så gør jeg det bare
T: Så du er ikke nødvendigvis motiveret til at læse?
S: Nej ikke altid
T: Men du gør det fordi du skal?
S: Ja
(…) 
S: Nogle af tingene hænger ikke så godt fast. Jeg tror det er fordi jeg ikke interesser mig i det, hvis det er dyr, 

som jeg interesse mig for, det kan jeg nemt læse. Men sådan noget som jeg ikke aner noget om og som ikke, jo 
jeg vil jo egentlig gerne lærer det, men det er ikke noget jeg gør frivilligt, så hænger det ikke så godt fast.

T: De tekster som du ikke er interesseret i at læse, men som du så læser alligevel, hvis du nu selv kunne 
bestemme hvordan du  skulle arbejde med den her tekst, kunne du forestille dig der var noget der kunne 
hjælpe dig til at forstå den her tekst?

S: Ja, hvis han forklarede hvad det handlede om på tavlen inden vi skulle til at læse det. I stedet for at vi bare får 
udleveret et papir ”så værsgo at læs”, når jeg ikke fatter noget af det.

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012



Bilag 5

Tid Hvad sker der

8.39

(Observation af 7.a den 7. oktober, 8.15-9.45)

(…)
Eleverne skal i gang med en mine opgave om et af skovens dyr. De skal gå på 
Internettet og finder oplysningerne.
Christian forklarer om opgaven: I må ikke kopiere teksten i finder. I skal finde  
oplysningerne og skrive dem om.
Elevernes opgave: tre

10.43

(Observation af 7.b den 28. september 10.15-11.45)

(…) 
2) Skoven
Fie forklarer begrebet økosystem og uddeler kopier med opgaven.
Gennemgår opgaven
Eleverne skal læse to i grundbogen om skoven. Fie: husk at læse alt på siden, også det  
der står i bokse og under billeder
Eleverne skal efter spørgsmålsopgaven lave en analyse af et dyr fra skoven (skriftlig 
individuel opgave) ved at bruge udprintede leksikonsartikler fra skoveniskolen.dk
Der er ekstraopgave til geografi, når man bliver færdig.

8.53

(Observation af 8.a den 4. oktober 8.15-10.45)

(…) 
Gruppearbejde: tre grupper, der arbejder med hhv. kulhydrater, fedt og proteiner. 

Grupperne skal læser om deres begreb i deres biologigrundbog, og snakker sammen 
omkring hvad, der står i teksten.
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Bilag 6

Observationsskema: Observatør: _______________________, klasse:_________,  dato:______________, 
Faglig læsningsaktivitet: VØL 

Formål: At skabe motivation omkring faglig læsning og læseaktivitetens tre dele: hvad ved jeg, hvad 
ønsker jeg at vide, hvad har jeg lært.

Tegn Observation: hvad gør eleverne?
Aktiv deltagelse ved brainstorm

 hvor mange deltager?
 Hvilke ord/begreber 

nævnes?
 Relevante/irrelevante 

begreber?

Opstille spørgsmål: hvad ønsker 
jeg at vide?

 Arbejdsro/koncentration
 Hvilke spørgsmål stiller 

eleverne?
 Hvor mange?
 Er de relevante/seriøse?

Læsning + hvad har jeg lært?
 Udviser interesse for at 

finde svar på deres 
spørgsmål

 Arbejdsro/koncentration
 Finder svar på deres 

spørgsmål
 Vil finde/have svar på de 

spørgsmål, de ikke kunne 
finde i teksten?

Andet:
elevkommentarer
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Bilag 7
Undervisningsforløb: Kredsløbet og hjertekarsygdomme

Et undervisningsforløb til 7. og 8. klasse over 12 lektioner

Formål: Eleverne skal opnå forståelse for blodets kredsløb og dets betydning for vores 
livsopretholdelse, samt få kendskab til forskellige hjertekarsygdoomme. Elevernes faglige viden 
skal styrkes ved et systematisk fokus på faglig læsning, herunder brugen af VØL-modellen

Trinmål: 
Miljø og sundhed: 

Redegøre for blodets, hjertets og lungernes funktion og deres indbyrdes  sammenhæng  
med fokus på forståelse af begrebet forbrænding.
Kende til forskellige hjertesygdomme betinget af livsstil eller arveanlæg.

Arbejdsmåder og tankegange
Formulere relevante spørgsmål
Anvende mikroskop (8. klasse)
Læse og forstå informationer i faglige tekster
Præcisere biologisk erkendelse og sammenhænge ved brug af relevant fagsprog

Fagbegreber: 
Forbrænding, næring, CO2, O2 , lunger, luftrør, luftsække, iltet og afiltet blod, det store og det lille 
kredsløb, hjertet, forklammer, hjertekammer, hjerteklapper, hovedpulsåre, blodårer, (røde 
blodlegemer, hvide blodlegemer, blodplader) (8.klasse)

Praktisk arbejde: 
Dissektion af svinehjerte, kigge på blodceller i mikroskop (8. klasse), udåndingsforsøg med CO2-
indikator, måling af puls og lytte til hjertet med stetoskop.

Undervisningsmateriale:
Bloddoner.dk: Blodets og dets mange funktioner

Evaluering:
Forløbet evalueres formativt ved at bruge logbog, hvor eleverne noterer ned, hvad der har lært i 
løbet af lektionen. Forløbet evalueres summativt ud fra elevernes fremlæggelser om 
hjertekarsygdomme, hvor deres videntilegnelse og faglige forståelse af stoffet vurderes.
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Forløbets opbygning:

Lektion Fagligt indhold 
og begreber

Elevaktiviteter: Praktisk og 
Faglig læsningsaktiviteter

Mål

1-2 Blodets 
funktioner:

Næring, 
CO2 og O2,

Forbrænding 

Fælles brainstorm over kredsløbet

”Tip en tekst”
Læse tekst om blodets 
transportfunktion.

Eleverne aktiverer deres forhåndsviden om 
kredsløbet.

Kende til blodets transport af O2 og CO2 til og 
fra kroppens celler. 
Kendskab til forbrændingsprocessen i 
kroppens celler

3-4 Forbrænding

Lungerne,
Luftrør,
Luftsække

Færdiggøre figur over teksten fra 
sidste lektion. Forklare figuren for 
sidemanden.

Påvise CO2 i udåndingsluft 

Forklare forbrændingsprocessen sammen med 
vores vejrtrækning.

Påvise CO2 i udåndingsluft
Kende til lungernes opbygning

5-6 Hjertet og dets 
funktion.

Det lille og det 
store kredsløb,
Forkammer,
Hjertekammer, 
Hjerteklapper, 
Hovedpulsåre

Bruge VØL-modellen til at 
videntilegnelse omkring hjertet:

Mindmap, formulere spørgsmål, 
tekstlæsning, besvarelse af spørgsmål.

Opstille egne læseformål i relevante 
spørgsmålsformuleringer.

Få kendskab til hjertet opbygning og funktion 

7-8 Hjertet

Puls 

Dissektion af svinehjerte

Måle puls og hjertelyd efter forskellig 
fysisk aktivitet.

Identificere hjertets forskellige dele.

Få forståelse for, at øget fysisk aktivitet øger 
pulsen og hjertelyden.

9-10 Hjertekarsyg-
domme: 

Livstilsygdom,
årsag, 
symptomer, 
behandling, 
forebyggelse

Fælles mindmap over 
hjertekarsygdomme 

Pararbejde omkring en valgt 
hjertekarsygdom ved brug af VØL-
modellen

Aktivere forhåndsviden
Formulere relevante spørgsmål og finde 
relevante tekster på Internettet.

11-12 Arbejde videre 
fra sidst

Læse og forstå fagtekster.
Præcisere biologisk erkendelse og 
sammenhænge ved brug af relevant fagsprog i 
diaspræsentation og fremlæggelse 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012


	KAPITEL 1	Problemfelt og problemformulering
	1.1 Indledning 
	1.2 Problemformulering
	1.3 Opgavens metode 

	KAPITEL 2		Teori og teorianalyse
	2.1 Biologifaglige tekster
	2.2 VØL-modellen 
	2.3 Motivation
	2.4 Analyse af VØL-modellen
	2.5 Delkonklusion 

	KAPITEL 3		Empiri og analyse 
	DEL A				Empiri I
	3.1 Undersøgelsesdesign
	3.2 Beskrivelse og resultater 
	3.3 Analyse
	3.4 Sammenfatning

	DEL B		Empiri II og aktionsforskning
	3.5 Undersøgelsesdesign
	3.6 Vurdering af aktionsforskningen

	DEL C		Databeskrivelse og analyse 
	3.7 Første iteration 
	3.9 Anden iteration 
	3.10 Analyse 2
	3.11 Delkonklusion
	Litteratur




