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Det har jeg lovet!

Det er blevet fastslået at mange af naturfagenes tekster ikke helt passer til

undervisningen (MONA 3-21) What to do?

I får indblik i en undervisning der bygger på en sprogbaseret tilgang, hvor tekstaktiviteter

synliggøres og det faglige niveau styrkes. 

Med praktisk arbejde inddrages primærtekster, og elevernes fælles og individuelle

skrivning udvikles over tid. Der præsenteres en progression for læsning og skrivning i

naturfag, der på sigt skal blive en del af Utterslev skoles undervisningskultur.



Det får I!

Mona
Clios fagtekster i natur/teknologi under luppen

Fagenes tekster 
Naturfagenes udfordring - fagenes læremidler

Eleverne skriver
Aus progression



Formidling

Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier. 

Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold.

Eleven kan vurdere kvaliteten af egen og andres kommunikation om naturfaglige 
forhold. 

Eleven har viden om kildekritisk formidling af naturfaglige forhold



Argumentation

Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt 
grundlag. 

Eleven har viden om påstande og begrundelser

Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation. 

Eleven har viden om kvalitetskriterier for forskellige typer af argumenter i 
naturfaglig sammenhæng



Ordkendskab

Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af 
fagord og begreber. 

Eleven har viden om ord og begreber i naturfag.



Faglig læsning og skrivning

Eleven kan målrettet læse og skrive tekster i naturfag. 

Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og struktur og deres 
objektivitetskrav.





Clios fagtekster i natur/teknologi under luppen 

Legitimitet Arnbak (2003)

● Læsbare - (lixtal)
● Velformuleret, (kohæsion)
● Indholdet tilpasset læseren. (Fx konkret vs abstrakt, nye begreber, mv)

Legitimitet Hansen og Skovmand (2012)

Aktualitet, faglig viden og pædagogisk viden og omsætning til praksis 



Didaktisk transposition



Læringscirkel  - Derewianka



Forventninger til aktiviteterne. 



Spørgsmål Progression



Vurderingskriterier - ift SFL

Diskussion - analyse - vurdering. 

Hvordan? 

Fælles skrivning. 



Læremidler

https://portals.clio.me/dk/geografi/emner/vejr-og-klima/klimaet-aendrer-sig/mennes
ket-og-klimaforandringerne/

https://geografi.gyldendal.dk/forloeb/klima-under-forandring/menneskeskabte-klim
aforandringer/kapitler/laererresurse/menneskeskabte-klimaforandringer

https://klimaforandringer.science.ku.dk/baggrundstekster/permafrost-kulstof-feedb
ack/

https://portals.clio.me/dk/geografi/emner/vejr-og-klima/klimaet-aendrer-sig/mennesket-og-klimaforandringerne/
https://portals.clio.me/dk/geografi/emner/vejr-og-klima/klimaet-aendrer-sig/mennesket-og-klimaforandringerne/
https://geografi.gyldendal.dk/forloeb/klima-under-forandring/menneskeskabte-klimaforandringer/kapitler/laererresurse/menneskeskabte-klimaforandringer
https://geografi.gyldendal.dk/forloeb/klima-under-forandring/menneskeskabte-klimaforandringer/kapitler/laererresurse/menneskeskabte-klimaforandringer


117 nyttige før-faglige ord - skriftsprogsagtige

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

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

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

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

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

statistik
subjektiv
supplement
symbol
system
teknik
tema
teori
tilfældig
tilstrækkelig



Feedback  - SOLO - Formativ evaluering
SOLO Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Undersøgelse Du kan 
gennemføre 
praktisk 
arbejder efter 
vejledning

Du kan formulere en 
hypotese og på 
baggrund af en 
vejledning kreativt 
gennemføre praktisk 
arbejde

Du kan gennemføre 
en undersøgelse
Hypotese 
Metode
Dataindsamling

Du kan gennemføre 
en undersøgelse 
samt analysere og 
vurdere data 
perspektivere 
resultat til andre 
områder

Kommunikation Du kan gengive 
en tekst

Du kan formulere en 
tekst herunder 
præsentation af 
undersøgelse ift 
kontekst

Du kan formulere en 
multimodal tekst 
data/fakta/forklaring 
i forhold til kontekst. 

Du kan præsenter 
tekst i forhold til 
læseren

Samarbejde I ved ikke hvad 
hinanden 
arbejder med, I 
arbejder hver for 
sig

I har uddelegeret 
arbejdet og arbejder 
hver for sig

I er ofte i kontakt 
med hinanden og 
formulere nye 
opgaver, når der er 
tid til det. 

I har lavet en plan, 
som I hele tiden 
kan vende tilbage 
til. I hjælper 
hinanden med flere 
opgaver. 



Kort pause



Ny prøve på vej - Undersøgelse

DEL B
Eleven kan forstå og anvende fagbegreber og sammenhænge fra naturfagene inden for 

kompetenceområdet undersøgelse, herunder 

● gennemføre og analysere undersøgelser med naturfagligt indhold

● generalisere på baggrund af undersøgelser med naturfagligt indhold

● vælge, gennemføre og argumentere for relevante handlinger i forbindelse med undersøgelser med 

naturfagligt indhold



Ny prøve på vej- Modellering

DEL B
Eleven kan forstå og anvende fagbegreber og sammenhænge fra naturfagene inden for 

kompetenceområdet modellering, herunder anvende modeller til forklaring af naturfaglige fænomener og 

problemstillinger vælge og analysere modeller med naturfaglige indhold.

Eleven kan generalisere på baggrund af modeller med naturfagligt indhold

vælge og argumentere for relevante handlemuligheder i forbindelse med modellering.



Ny prøve på vej - Perspektivering og argumentation

DEL B
Eleven kan forstå og anvende fagbegreber og sammenhænge fra naturfagene inden for 

kompetenceområdet perspektivering, herunder beskrive, forklare og forholde sig til problemstillinger med 

naturfagligt indhold. 

Eleven kan vurdere og vælge relevante handlemuligheder i forbindelse med problemstillinger med 

naturfagligt indhold.

Eleven kan argumentere naturfagligt, herunder genkende naturfaglig argumentation og beskrive dens 

karakteristika formulere en naturfaglig påstand og argumentere for den anvende data fra egne og andres 

undersøgelser og modeller som belæg for naturfaglig argumentation.



Opgaveformulering

- I mange forskellige sammenhæng tales der om drivhuseffekten. 
Forklar med dine egne ord, hvad drivhuseffekten er.



Data, analyse og vurdering

Klassifikation: Tekstens Thema identisk med vigtigste indhold. Evt. rubrik, mellemrubrik. I dette 
tilfælde Drivhuseffekten (Evt årsag/konsekvens). Tydelige og logisk opbygning af tekst. 

Tekst genre: Sekvensforklaring

Ord og begreber. Fx Solens stråler, metan, CO2, atmosfære, universet, 
langbølgede

Skriftsprogslignende: på grund af, tilbageholdt, fungerer, konsekvens, passerer, 
reflekterer

Indholdsforståelse: A,B, C, D, E, F, G



Forklaring på indholdsforståelse

Kompleksitet

B C D E FA



Eksempel på elevbesvarelse i kategori A:

“Er det ikke bare at der udledes meget co2 
også bliver det varmt, der kommer 
klimaforandringer”

Kategori A:
Beskriver kun årsager eller 
konsekvenser ved drivhuseffekt og 
ikke selve fænomenet. 

Kategori B:
Beskriver en sammenhæng 
mellem (mere af) noget i 
atmosfæren og opvarmning.

Forklaring på indholdsforståelse 



Forklaring på indholdsforståelse

Kategori C: 
Forvirring mellem drivhuseffekt og 
ozonlaget (men stråling og forhindring i 
atmosfæren beskrives)

Kategori D:
Beskriver at varmen ikke kan 
komme ud af atmosfæren igen - 
bliver reflekteret ned på Jorden 
igen.

Eksempel på elevbesvarelse i kategori D:

“Drivhuseffekten er det som er med til at gøre 
jorden varmere. På grund af forurening (CO2) kan 
solens stråler ryge igennem atmosfæren og nå 
ned til jorden men strålerne der bliver fanget kan 
ikke komme ud på grund af CO2 i atmosfæren.”



Forklaring på indholdsforståelse 

Kategori E:

Refleksion af solstråling forebygges af 
noget - typisk bruges samme ord for 
kortbølget og langbølget stråling.

Kategori F:

Langbølget og kortbølget betegnes med 
forskellige ord, og at den udgående 
stråling mindskes af noget.

Eksempel på elevbesvarelse i kategori E:

“Drivhuseffekten er med til at gøre, så 
strålingerne fra solen kan komme ind og 
opvarme jorden, men den gøre også at det bliver 
lidt svære for solstrålingerne at forlade jordens 
atmosfære, dette er en god ting, fordi det gøre at 
jordens temperaturer ikke bliver alt for lav. 
Drivhuseffekten virker som et slags ekstra lager 
til atmosfæren, bygget til at holde varmen inde.”



Sekvensforklaring

Solens stråler 
rammer 

atmosfæren

Nogle stråler 
reflekteres, andre 

gennembryder 
atmosfæren

Andre stråler 
bryder gennem 
atmosfæren ud i 

universet

Nogle stråler der 
rammer jorden 
opvarmer den



Årsagsforklaring

(Øget)
Drivhuseffekt

Regnskovens 
fældes

Stort 
energiforbrug

Stor 
udledning af 

CO2



Konsekvensforklaring

(Øget)
Drivhuseffekt

Vandet stiger

Planter har 
det svært

Det bliver 
varmere på 
jorden



Tekstgenre fordeling



Forklaring drivhuseffekt

Atmosfærisk drivhuseffekt[redigér | redigér wikikode]

Den atmosfæriske drivhuseffekt kendetegnes ved at Jordens atmosfære tillader den kortbølgede solstråling (sollys: 
(lidt UVB), UVA, synligt lys og NIR (0,7–5 µm)) at passere på vej ned til overfladen, hvor den indfangede solstråling 
bliver omdannet til varmeenergi. Denne udsendes af jordens overflade i form af langbølget varmestråling MIR (5–30 
µm) =termisk-IR.[kilde mangler] En del af atmosfæren, de såkaldte drivhusgasser, opfanger og tilbagestråler denne form for 
varmeenergi. Dermed bliver jordens atmosfære og overflade varmere, end den ville være uden en atmosfære med 
drivhusgasser. Typisk bliver der nævnt et tal på -18 °C uden drivhusgasser mod en global gennemsnitstemperatur på 
omtrent +8,5 °C.[kilde mangler]

Omtrent 66% af den samlede drivhuspåvirkning skyldes vanddamp[kilde mangler], altså luftbåret vand og ikke vanddråber i 
skyerne.

Drivhuseffekt er det fænomen, at glasfladerne i et drivhus tillader de kortbølgede solstråler at passere ind i drivhuset, 
men ikke den langbølgede varmestråling at forlade drivhuset, og resultatet bliver, at drivhuset virker som en 
varmefælde.

Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Drivhuseffekt

https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Drivhuseffekt&veaction=edit&section=1
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Drivhuseffekt&action=edit&section=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Jordens_atmosf%C3%A6re
https://da.wikipedia.org/wiki/Sollys
https://da.wikipedia.org/wiki/UVB
https://da.wikipedia.org/wiki/UVA
https://da.wikipedia.org/wiki/Synligt_lys
https://da.wikipedia.org/wiki/NIR
https://da.wikipedia.org/wiki/MIR_(str%C3%A5ling)
https://da.wikipedia.org/wiki/Termisk-IR
https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Referencer
https://da.wikipedia.org/wiki/Drivhusgas
https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Referencer
https://da.wikipedia.org/wiki/Vanddamp
https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Referencer
https://da.wikipedia.org/wiki/Sky_(meteorologi)
https://da.wikipedia.org/wiki/Glas
https://da.wikipedia.org/wiki/Drivhus
https://da.wikipedia.org/wiki/Solen


Forklaring på drivhuseffekt

Drivhuseffekten. Ordet dækker over atmosfærens evne til at hold på en del af den 
varmeenergi, der kommer fra solen. Man kan sige, at atmosfæren virker som en 
dyne omkring Jorden, Drivhuseffekten findes naturligt på alle planeter med 
atmosfære. Den skydes forekomsten af særlige luftarter. På jorden er vanddamp 
langt den vigtigste luftart for drivhuseffekten. Uden drivhuseffekten havde der 
næppe været det liv på jorden, som vi kender i dag. 

Kilde: Gyldendals små opslagsbøger - GEOGRAFI



Analyse, vurdering, feedback

Drivhuseffekten gør sådan at jorden kan holde på varmen der 
kommer fra varme-stråler. Jeg tror det har noget at gøre med 
ozonlaget. Ozonlaget er en slags filter. Drivhuseffekten er en 
isolerende effekt der kan holde på varmen ligesom et drivhus.

Drivhuseffekten gør at vi ikke brænder på jorden, da den på en 
måde filtrer varmestrålerne.

Gennem de seneste år har jordens temperatur steget.

Når vi producerer CO2 og forurenere på jorden, tror jeg alle de 
stoffer bliver fanget på jorden og opvarmer den.

Analyse, vurdering, 
feedback

Klassifikation/
Sammenhæng/
kohæsion

Hvor mange fagord

Hvor mange 
skriftsprogsaftige ord



Eksempel 1
Drivhuseffekt sker ved at 
drivhusgasser går op i 
asmosfæreren i ozonlaget. 
Ozonlaget er et magnetfælt der 
beskytter os mennesker imod 
uv-stråler. Solens stråler bliver 
reflekteret tilbage ud men gasserne 
holder på dem og spejler sig op og 
ned til jodren hvilket opvarmer 
jodren. co2 er drivhusgasser.



Eksempel 2

Drivhuseffekten er når nogle stråler 
fra solen går igennem ozonlaget og 
nogle af strålerne går op i ozonlaget 
efter det har ramt jorden, og nogen 
af de andre stråler forbliver på jorden



Eksempel 4

Det er et fænomen som virker 
som en varmefælde, hvor de 
kortbølgede solstråler godt kan 
komme ind men de langbølgede 
solstårler ikke kan komme ud 
igen. Atmosfærens evne til at 
holde igen på varmestråling fra 
Jordens overflade.



Eksempel 6

Drivhuseffekten er efterhånden blevet et meget 
almindeligt begreb nu om dage. Det fungerer ligesom et 
drivhus. Varmestrålerne trænger ned gennem glasset, 
men har svært ved at komme ud igen. Sådan fungerer 
det også i vores atmosfære. Vi forbrænder en masse 
fossile brændstoffer ol. hvilket udleder CO2 methan eller 
andre såkaldte drivhusgasser. Dvs gasser der er med til 
at holde på varmen. Det gør at solens varmestråler som 
bliver kaldt langbølgede stråler. De trænger igennem 
atmosfæren rammer jorden, bliver ændret og bouncer 
tilbage som kortbølgede stråler. Her kommer de op mod 
atmosfæren igen, hvor det kun er nogle af strålerne der 
kan komme ud igen.



Forklaring  A - G



Progression - Australien

Skim teksten.

Marker spørgsmål til teksten!

Marker hvad du undre dig over!

Noter ideer du vil tage med dig



Diskussion

Hvordan kan vi støtte op om naturfagslærerens udfordring. 

Fagenes tekster? 

Elevernes skrivning? 

Diskuter hvordan du/I vil engagere dine kollegaer til en mere systematisk 
progression ift sprogudvikling i naturfagene



Diverse link til konkret undervisning

https://emu.dk/sites/default/files/2020-0
2/Inspirationskatalog%20-%20Sprogpr
%C3%B8ver%201.-9.%20klasse%20-%
20F%C3%86RDIG.pdf

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


