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Kontekst
• 4-årig professionsuddannelsen med BA-projekt.

• Undervisningsfaget biologi placeret på 3. og 4. år.

• Holdundervisning, to faste undervisere.

• Undervisning på dansk m. få skriftlige engelske tekster og filmklip.

• Blanding af fagdidaktik og naturfaglig viden.

• Sammensat af 3 moduler á 10 ECTS-points.

• Modul 1: Fagfaglig engelsksproget forskningsartikel om biogas.

Modul 2: Fagdidaktisk engelsksproget forskningsartikel med

fokus på elevernes forforståelse relateret til evolution.
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De studerende

• En stor del af de studerende har to sprog i det daglige: Engelsk, arabisk, 

urdu, tysk, fransk og spansk.

• 3 studerende har helt eller delvist gennemført videregående studie med 

dominans af engelsksprogede tekster

• Bortset fra undervisningsfaget dansk har stort set ingen valgt et sprog 

som undervisningsfag
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Formål
• At undersøge hvilke muligheder og udfordringer de

biologilærerstuderende på KP har ift. læsning, forståelse og 

anvendelse af faglig og fagdidaktisk forskningslitteratur på engelsk.

• At udvikle og afprøve stilladserende aktiviteter til at støtte de 

biologilærerstuderendes studiekompetencer på engelsk.

• Udarbejde et minikatalog med forslag til individuelle og fælles 

læsestrategier og aktiviteter som de studerende kan anvende fælles og 

individuelt før, under og efter de læser de engelske tekster.
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Hvad kan engelsksprogede 
forskningsartikler bidrage med? 

1) Supplere, uddybe, underbygge og perspektivere den danske litteratur.

2) Et kritisk og refleksivt blik på dansksproget baggrunds- og 

undervisningsmateriale.

3) Erkende betydningen af international uddannelsesforskning i forhold til 

fortsat udvikling af egen og andres undervisningspraksis.

4) Overførelsesværdi til andre elementer i læreruddannelsen.
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Projektets relevans på læreruddannelsen 
• Øget krav om inddragelse af forskningsbaseret litteratur.

• Anvendelsen af international forskningslitteratur i undervisningen er 

begrænset og relativt usystematisk.

• Begrænsede erfaringer med, hvordan man kan stilladsere

lærerstuderendes læsning, forståelse og anvendelse af 

forskningsbaserede engelsksprogede artikler indenfor naturfagene.

• Begrænsede undersøgelser af de studerendes behov og oplevelser 

med at anvende engelsksproget forskningslitteratur i naturfags-

undervisningen.
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Hvad vil vi undersøge?
• Hvilke strategier anvender de studerende, når de skal læse og forstå 

engelske forskningsartikler?

• Hvilke udfordringer og muligheder oplever de studerende, når de skal 

læse, forstå og anvende engelske forskningsartikler? 

• Hvordan kan vi stilladsere de lærerstuderende, når de skal læse, forstå 

og anvende forskningsartikler på engelsk i undervisningsfaget biologi?

• Hvordan oplever de studerende, at forskellige former for stilladseringer 

kan bidrage til deres læsning, forståelse og anvendelse af engelske 

forskningsartikler relateret til deres studie og kommende profession?
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Hvad har vi gjort? – Fase 1: Afdækning

De studerende læser uddrag fra en engelsk fagfaglig tekst om biogas 
uden specifik stilladsering udover faglige studiespørgsmål. De 
studerende har forinden læst en dansk tekst om det samme emne.

Observation af en biologitime og 

efterfølgende fokusgruppeinterview

for at afdække de studerendes 

specifikke strategier og udfordringer

når de skal læse engelske tekster.
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Hvad fandt vi ud af? - Fase 1: Afdækning

Resultater af fokusgruppeinterviews

- De studerende har forskellige

forudsætninger og udfordringer

14. november 2022

S1: ”Jeg har læst på 

universitetet øh .. Master 

in English fra mit 

hjemland [...] og har 

engelsk som 

undervisningsfag her på 

KP. Så det er ikke svært 

for mig […] men de der 

tabeller ...hvis det var på 

urdu så var det også 

svært”

S2: "Det var en svær 

tekst for mig […] altså jeg 

skulle holde pauser […] 

10 minutter max og så er 

det bare at sidde på min 

telefon ligesom slappe 

helt af i hjernen ikk’? 

[…] De faglige begreber 

de var meget svære for 

mig for det var ikke noget 

jeg var stødt på førhen".

S3: ”Det [læse biokemi faglige 

artikler] det er ikke sådan svært 

for mig men jeg har lidt svært 

ved engelsk så jeg skal altid slå 

sådan ord op for at forstå 

indholdet det kan godt tage mig 

lang tid det gjorde det også i mit 

tidligere studie […]"

I: "så det er ikke nødvendigvis 

fagord du slår op?"

S3: ”nej fagord det har jeg lidt 

mere fra mit tidligere studie..det

er mere sådan ord på engelsk 

fordi engelsk er ikke min stærke 

side"

- De studerende har forskellige strategier

- De studerende erfaringsudveksler
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Hvad fandt vi ud af? - Fase 1: Afdækning 

• Godt at have læst noget om emnet på dansk på forhånd 

• Faglige studiespørgsmål meget nyttige

• Vigtigt at det man læser bliver brugt - bedst når man er 

sammen om at bearbejde teksten

• Fokus på at kende genren og kunne genkende forskellige dele 

af teksten

• Forslag om gloseliste med de vigtigste begreber på engelsk

14. november 2022



Københavns Professionshøjskole11

Hvad nu? - Fase 2: Intervention 

Vores overvejelser:

• De studerendes forslag skulle tages alvorligt.

• Før-læsnings aktiviteter som arbejder både med indhold og 

sprog skal sikres.

• Brug af teksten til noget andet end ”bare” læseforståelse.

• Fælles bearbejdning af teksten på holdet og rum til 

erfaringsudveksling.

• De studerende er meget forskellige.
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Hvad har vi gjort? - Fase 2 Intervention 

Før-læsning:

• Taktile og visuelle modellerings- og 

undersøgelsesaktiviteter

• Engelsk YouTube video

• Faglig dansk tekst med 

studiespørgsmål

• Narrativ fortælling med 

forudbestemt faglige begreber
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Hvad har vi gjort? - Fase 2 Intervention 

Under-læsning:

• De studerende sammenligner betydningen af 

de samme begreber på dansk og engelsk

• Studiespørgsmål fra ”før-læsningsaktiviteten” 

suppleret med nye spørgsmål

Efter-læsning:

• Narrativ- fortælling genfortolkes og omskrives

• Bouillonterning

• Udarbejdelse af studieprodukt hvor de skal 

opsummere og omsætte forskningsviden fra

artiklen til professionsrettede undervisningsaktiviteter.
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Hvad sagde de 
studerende? Fokusgruppeinterview

Interessante punkter:

Gloseliste: fra ønske om at vi lavede gloselister til dem til en erkendelse af, at 

direkte oversættelse uden kontekst støtter ikke forståelse af begreber

"...det kan være super super svært det der med, jeg synes jeg mister en lille smule 

af min kontekstforståelse, hvis man bare skal oversætte ord direkte. Altså for mig i 

hvert fald, jeg synes - for mig er det vigtigt at kunne forstå ord i en kontekst."

Arbejdsspørgsmål/Læseguide hvor de studerende forbinder deres forståelser 

fra den danske tekst med begreber fra den engelske tekst fungerer bedre end 

løsrevet gloseliste.
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Hvad sagde de 
studerende? Fokusgruppeinterview

Interessante punkter:

Erkendelse af, at ”kampen” for at forstå de engelske begreber kan resultere i en 

bedre forståelse end hvis man læser (kun) på dansk fordi man skal bruge mere tid 

og refleksion, og fordyber sig mere

"Det giver mening at lave noget danskunderstøttende tekstlæsning til noget 

engelsk tekst efterfølgende, men det giver helt sikkert et meget for mit 

vedkommende meget mere dybt forståelsestake på tingene, når jeg skal læse det 

på engelsk..... det at noget bliver sværere at læse gør også at jeg skal bruge mere 

tid på at finde ud af, hvad er det jeg læser om og faktisk bruger mere tid at gå ned i 

et ord lige pludseligt."
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Hvad sagde de 
studerende? Fokusgruppeinterview

Interessante punkter:

Vigtigt med forskellige genrer/medier: tekst, video, diagram, model, praktiske aktiviteter osv. - kan supplere 

hinanden, give sammenhæng og bruges på forskellige måder efter individuelle studerendes strategier og 

behov

"Hvis man ser en video eller kigger på et billede, så den forklarer meget flere ting. Fx den video varer måske 

kun 10-12 minutter og den samme information har vi læst på 20 sider, så det er meget nemmere."

"Åh, der er meget at læse. Nå vi ser bare videoen først."

"Jeg så videoen til sidst, fordi jeg tænkte sådan så gemmer jeg det jeg godt kan lide.... Og så synes jeg den 

var rar, det var som at binde sløjfen på."

"For mit eget vedkommende som elsker at læse, jamen der er det med teksten fantastisk, men jeg er måske 

ikke den første til at gå ind og se en video, for så føler jeg at jeg spilder min tid. "

"Det rammer bare meget bredere, når du tager så mange forskellige undervisningsformer og så mange 

forskellige sanser i brug og ligesom siger nogle lærer bedre ved at se en video end ved at skulle tygge sig 

igennem en lang tekst. "
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Opsummering

• De studerende bruger diverse strategier i læsningen af en engelsksproget 

forskningsartikel – men de oplever at det er kombinationen af de forskellige elementer i 

interventionen som bidrager til deres udbytte af artiklen

• De udtrykte i første omgang at deres udfordringer mest var ift. begreber og nogle gange 

generelt ord på engelsk – senere har de mere vægtet vigtigheden af kontekst frem for 

enkelte ord

• Vigtigt at det læste bliver brugt til noget relevant

• Enkelte udtrykker at det at læse på engelsk giver "noget andet": f.eks. dybere læsning, et 

mere "koncentreret" indhold

• Hovedparten af de studerende anerkender at den engelske forskningsartikel tilbyder et 

indhold og en form som de ikke tilbydes i den danske tekst.

• Ingen studerende sætter spørgsmålstegn ved om det er relevant at læse engelske 

forskningsartikler i undervisningsfaget biologi.
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Næste skridt – fase 4: Mini-katalog

Mini-katalog:

• Læsestrategier til de studerende

• Undervisningsstrategier til biologikollegerne (og andre?) på læreruddannelsen

• Forslag fra publikum?
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Tak!



DE STUDERENDE: GENERATION Z

Født: 1997-20212

Z oomer ( i modsætning til BOOMER- 1946-64 - de som ødelagde 

kloden!)

• ”Takket være sociale og digitale medier betragter generation Z sig 

som verdensborgere, hvor internettet ikke har de stramt optrukne 

landegrænser. Som generation er Z’erne kendt som den 

mest diverse, rummelige og veluddannede. Både når det kommer til 

etnicitet, kultur, seksualitet og kønsidentiteter.”

https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-og-sjael/seks-generationer-og-deres-

kendetegn

https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-og-sjael/seks-generationer-og-deres-kendetegn


UNDERVISNINGSFORLØB: AT FORSTÅ EVOLUTIONSBEGREBER


