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Et samarbejde om et pilotprojekt 2021-2022 mellem LIFE og SDU’s Center for 
Grundskoleforskning 
 
Dette dokument beskriver pilotprojektet med henblik på udarbejdelse af formel kontrakt. Se 
også Budget som bilag. Indholdet i dokumentet er godkendt af begge parter 1. juli 2021. 
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Baggrund 
LIFE udvikler og tilbyder undervisningsforløb, der baserer sig på en undersøgelsesbaseret 
tilgang til virkelighedsnære problemstillinger i grundskole og ungdomsuddannelse. Formået 
er at styrke børns og unges interesse og motivation for naturvidenskab og for 
naturvidenskabelig dannelse.  Alle LIFE Forløb udgives på den digitale platform MY:LIFE. Et 
LIFE forløb består altid af et Kitforløb, hvor klassen anvender materialer fra et LIFE Kit og 
øvelser på MY:LIFE. Som overbygning til nogle LIFE Forløb udgives der også et labforløb, 
hvor klassen kan arbejde i et af LIFEs laboratorier. Klassen kan enten få besøg af LIFE’s 
mobile laboratorium eller besøge LIFE Campus. 
 
Den undersøgelsesbaserede tilgang i undervisningen vil altid involvere sprog i bred forstand. 
Det kan fx være i form af undersøgende samtale om eksperimenter, i notering af resultater 
og refleksioner, læsning af andres resultater af arbejde med samme emne, 
elevpræsentationer med anvendelse af forskellige medier (fx powerpoint med tekst og 
billeder og ledsaget af mundtlige oplæg, poster, pjece osv.). Pointen er at det at lære sig et 
fag er at lære sig et sprog – eller sagt på en anden måde: Man lærer sig også fagligt indhold 
gennem at lære sig fagets særlige sprog. Sprog er med andre ord et redskab til at lære faget 
og deltage i faget. Derfor er et fokus på sprog helt afgørende for at udvikle 
undervisningsmaterialerne og derigennem styrke elevernes interesse for naturvidenskab og 
naturvidenskabelig dannelse. 
 
I dette projekt vil vi på et forskningsbaseret grundlag bidrage til at udvikle sprog som et 
didaktisk redskab i LIFE i undervisningsmaterialerne til grundskolen og ungdomsuddan-
nelserne. Vi baserer udviklingen af den sproglige dimension på næranalyse af et konkret 
materiale og sparring med udviklingsteamet om udvikling af materialer og principper.  

Teoretisk ramme og den foreliggende viden 
I naturfagene er scientific literacy en central kompetence. Scientific literacy kan defineres 
som viden om og forståelse af videnskabelige begreber og videnskabelige processer, som 
er nødvendig for personlige valg, deltagelse i kulturelle, samfundsrelaterede samt 
økonomiske processer (National Research Council 1996). Mere konkret forstås scientific 
literacy som en kompetence, der sætter individet i stand til at stille spørgsmål, finde og 
vurdere svar relateret til hverdagserfaringer. Scientific literacy er en kompetence, der sætter 
individet i stand til at beskrive, forklare og forudsige naturfænomener. Endvidere forstås 
scientific literacy som kompetencer, der sætter individet i stand til at læse artikler med og 
deltage kritisk i samtaler med videnskabeligt indhold. Scientific skal forstås som del af børns 
bredere literacy-udvikling. Vores tilgang til literacy er bred, idet vi lægger os i forlængelse af 
UNESCOs (2004), som både inddrager verbalsprog og andre tegnsystemer.  
 
I forlængelse af denne forståelse af scientific literacy spiller en undersøgende tilgang til 
undervisning ofte en væsentlig rolle i naturfagene. Elf (2020) udpeger fire fællestræk ved 
den undersøgende tilgang: For det første er elevens forforståelse udgangspunkt for 
undersøgelsen; for det andet undervises der bevidst ikke formidlingsorienteret; for det tredje 
stilles der i undervisningen relativt åbne spørgsmål rettet mod fænomener i verden; for det 



           
 
 

3 
 

fjerde og sidste bliver eleverne i den undersøgende tilgang involveret som aktive 
medskabere af mening og betydning. Der er tale om en åben tilgang til undervisning, der 
balancerer mellem en elevcentreret, induktiv tilgang og en mere deduktivt orienteret 
formidling (Dewey 2012). Forskning viser, at balancen mellem lærer- og elevcentrering 
varierer i forskellige former for undersøgelsesbaseret undervisning (Albrechtsen & Qvortrup, 
2017). Dette kan blandt andet have at gøre med emnets kompleksitet, elevernes 
forforståelse og placeringen af undervisningen i elevernes progression. Det kan også have 
at gøre med det forhold, at undervisning i naturfag ofte er karakteriseret ved stærk 
indramning og tydelig instruktion (Blåsjö og Josephson 2017).  
 
I pilotprojektet vil vi undersøge, hvordan en undersøgende tilgang til 
naturfagsundervisningen konkret kan understøttes sprogligt. 
 
Selvom der er forskel på de naturvidenskabelige fags måder at arbejde på, på deres 
begreber og modeller, så er der også en række fællestræk. Blandt disse fællestræk er 
idealet om gennemsigtighed i fremstillingen og generaliserbare årsagsforklaringer  
(American Association for the Advancement of Science, project 2061). Schleppegrell (2004), 
Nesi og Holmes (2012), Persson, Geijerstam og Liberg (2016) og Halliday og Martin (1993) 
peger på, at sprog i naturvidenskabelige tekster ofte er karakteriseret ved blandt andet 
specialiseret ordforråd, abstrakte formuleringer, der skjuler skriveren, og en objektiv og 
informationsorienteret fremstilling. Denne fremstillingsform kan antages at hænge sammen 
med et naturvidenskabeligt ideal om transparens i fremstillingen og reproducerbarhed af 
undersøgelsens resultater, der ideelt ikke er afhængig af personen, der gennemfører 
undersøgelsen. Disse karakteristika ved sproget i naturfagene kan også være en udfordring 
for eleverne, og det gør det oplagt at fokusere på sproget i undervisningen og i 
undervisningsmaterialerne, som er et af fokusområderne i denne undersøgelse. 
 
Sammenhængene i det faglige indhold udtrykkes ligeledes gennem sproget (Shanahan & 
Shanahan, 2012). I naturfag erkender man fx ofte gennem eksperimenter og er på jagt efter 
årsagssammenhænge. Disse sammenhænge kan fx udtrykkes i talt og skrevet sprog med 
ord som ”fordi” og ”derfor”, eller de kan udtrykkes i algebra, billeder, grafer, flowdiagrammer 
eller modeller. Eksplicit arbejde med fagets sprog og udtryksformer styrker altså elevernes 
faglige læring. Udvikling i fagsprog baserer sig på de øvrige naturfaglige kompetencer i 
folkeskolens naturfag – undersøgelser, modelleringer og perspektivering – og styrker 
elevernes mulighed for at argumentere fagligt og øge deres faglige indsigt. Igennem sprog 
tilegner eleverne sig fagets indhold, og de deltager i faget gennem faglig formidling i sprog. 
Her forstås sprog bredt, som allerede antydet: ud over verbalsprog, så er andre 
tegnsystemer relevante i forbindelse med naturfag: diagrammer, tabeller, modeller osv. er 
også sproglige fænomener, der i naturfag bruges til at beskrive, forklare, organisere og 
relatere omverdensfænomener til hinanden.  
 
Fokus for projektet er udvikling af sprogdidaktiske principper og styrkelse af den sproglige 
dimension i undervisningsmaterialerne med henblik på at styrke elevernes læring. 
Styrkelsen kan bl.a. handle om tilrettelæggelse af processer og metoder i undervisningen, fx 
før-, under- og efter-læsningsstrategier og VØL-strategier (hvad Ved jeg i forvejen, hvad 
Ønsker jeg at vide, hvad har jeg Lært). 
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Design af pilotprojektet 
Samarbejdet fokuserer på LIFE’s arbejde med at udvikle og designe 
undervisningsmaterialer. Det omfatter tre faser, nemlig  
 

1. en forundersøgelse  
af etnografisk tilsnit med henblik på at opnå viden om og forståelse for 
udviklingsteamets opgave med at udvikle forløb til 10. klasse;  
 

2. et antal workshops og sparring 
med præsentation af sprogdidaktisk teori baseret på og eksemplificeret med et 
allerede udviklet forløb og med henblik på løbende refleksion, diskussion og sparring 
med udviklingsteamet om 10. klasse-forløbet; 
 

3. et bidrag til designmanual for didaktiske principper,  
som udarbejdes på baggrund af viden genereret delvist sideløbende med, delvist 
efter de to foregående faser. 

Tidsplan og beskrivelse af indhold  
 

Aktivitet Formål Indholdselementer Tidsforbrug og 
produkt 

Tidspunkt og 
sted 

I 
 
For- 
undersø
gelse 

At opnå 
indsigt i og 
forståelse 
for 
udviklingste
amets 
opgave 

A) Analyse af program   
teori, designmanual og 
designprincipper og et 
undervisningsforløb. 
Projektgruppen udfører. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B ) Besøg hos LIFE med 

henblik på at lave 
interviews. 
To eller flere fra 
projektgruppen 
udfører. Aftales 
nærmere med LIFE-
kontaktperson Marie 
Danø.  

 
Interviews med 
Ledelsen i Udviklings 

50 timer.  
 
Understøttet fra 
LIFE af Marie 
Danø, Nana 
Qvistgaard og 
Gry Reimann, 
med 5 timer. 
 
Produkt:Notat 
med 
sammenfatning 
 
60 timer 
 
Feltnoter mhp. 
workshopplan 
 

 

 

Analyse af 
programteori: 
September- 
oktober via 
zoom og interne 
møder 
 
 
 
 
 
 
 
Oktober og 
november 
Interview på 
LIFE Campus 
 
. 
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og 
undervisningsafdeling
en 
Underdirektør for 
Udvikling og 
Undervisning: Henrik 
Busch 
Udviklingschef; Ditte 
Linde Thomsen 
Redaktionschef: 
Marie Danø 
Undervisningschef 
Jon Gade  

 
Fokusgruppeinter-
view med udvalgte 
medarbejdere i 
udviklingsafdelingen 
(talk-around-the 
text)  

 
Gruppe 1: 
Redaktionelle 
konsulenter og 
redaktør: Gry 
Reimann,  Cathrine 
Terkelsen, Markus og 
Simon  
Formål: Fokus på det 
sproglige og behov i 
LIFE Forløb samt 
konsulenternes egne 
behov. ;  

 
Gruppe 2:  
Evalueringskonsulent
erne  
Lene Kofoed 
Nana  
Malene 
Evt. Deltagelse af 
Gry.  
Formål: 
Sprogdidaktik og 
programteori, 
testarbejdet samt 
metoder i naturfag 
med fokus på sprog 
og fagord.  

 
Gruppe 3: Interview 
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med 
udviklingskonsulenter
formål: Afdække 
tanker, ønsker og 
forudsætninger 

 
 
Observation af LIFE Kit-
forløb på skole 
 
 

 
A) Forberedelse af 

workshop mhp. 
udvikling af LIFE-
forløb – i sparring 
med Gry 
Reimann og 
Marie Danø.  

 

 

 

 
 
2x10 timer 
Feltnoter mhp. 
workshopplan 
 
 
30 timer 
Produkt: 
Workshop-plan 

 

 

 
 
 
 
 
 
Oktober/novem
ber 
 
 
 
 
Hjemmearbejde 
Og zoom 

II 
 
Praksis-
og 
design 
work- 
shops 

At opnå 
kompetence 
løft i 
sprog- og 
skrivedi 
daktik i 
forbindelse 
med 
udviklingen 
af LIFE 
Forløb 

Detailplanlægges i 
forlængelse af 
forundersøgelse. 
Nedenfor er tentative 
overskrifter. 
 

A) Oplæg for hele 
UU-afdelingen   
3 timer. Udføres 
af to eller flere fra 
projektgruppe. 

.  
 

B) Sparring og 
oplæg (evt, i form 
af workshops) for 
projektgruppe 
(10. Klasse 
forløb) med 
henblik på 
kvalificering af 
udvikling af 
forløbet Udføres 
af to eller flere fra 
projektgruppe. 

 
C) Evaluering af 

oplæg og 
sparring, udført af 

 
 
 
 
 
 
24 timer 
 
 
 
 
 
 
2x30 timer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2x5 timer 
 

Foregår starten 
af december-
juni  
 
 
 
LIFE Campus  
December 
 
 
 
 
 
Perioden dec. 
2021- juni 2022 
LIFE Campus 
og Zoom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juni 2022 
 
 



           
 
 

7 
 

to fra pro-
jektgruppen 

 

 
 

III 
 
Design-
princip-
per 
 
 

At bidrage 
til principper 
i LIFEs 
programteor
i til hvordan 
man kan 
indarbejde 
sprog til 
styrkelse af 
det 
naturfaglige 
indhold i 
undervisnin
gsmaterialet 
samt 
generelle 
guidelines 
for brug af 
læringsunde
rstøttende 
sprog  

Detailplanlægges i 
forlængelse af 
forundersøgelse og 
workshop. 
 
Workshop for 
evalueringskonsulenter 
(3 stk) og redaktionelle 
konsulenter og redaktør 
(4 stk) med fokus på 
kvalificering af 
programteori og 
guidelines.  
 
Løbende sparring med 
Redaktionel konsulent 
(Gry Reimann) og 
Evalueringskonsulent 
(Nana)  
 
Opsamling og drøftelse 
af notat vedr. Forslag til 
principper for indsatser til 
programteori og 
udarbejdelse af 
didaktiske principper incl. 
eksempler 

 
 
 
 
 
60 timer 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 timer 
 
 
 
 
 
40 timer 
 
Produkt: 
Notat med forslag 
til principper og 
indsatser til 
programteori 
 

Januar - juni 
2022 

Samlet 
time-
forbrug  

   410 timer + 
transportudgifter 

Produkter/leverancer 

To notater 

Notat, der karakteriserer programteori, designmanual og designprincipper  

Notat, der præsenterer forslag til principper baseret på forundersøgelse og workshops 

Oplæg, workshops og sparring 

Oplæg for UU 
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Sparring med udviklingsteamet (10. Klasse) – evt. delvist organiseret som workshops samt 
løbende analyse af udviklet materiale. Herunder sprogteori eksemplificeret med udviklede 
materialer og anvendelse af sprogteori.  

En Workshop for de Redaktionelle konsulenter og Evalueringskonsulenterne med fokus på 
kvalificering af programteori og guidelines herunder principper for indsatser til programteori 
og udarbejdelse af didaktiske principper 

Mulige fremtidige samarbejdsperspektiver 

Som det fremgår ovenfor, er sprogområdet og sprogdidaktikken et meget omfattende 
område, som vi kun tager hul på med et pilotprojekt af det beskrevne omfang. I et fortsat 
samarbejde vil det være muligt at fordybe sig i flere af de mange områder, som er nævnt i 
teoriafsnittet, og samtidig støtte udvikling af en LIFE-kultur, hvori den sproglige dimension 
indgår som en selvfølgelig del af udvikling af læringsunderstøttende materiale, undervisning 
og evaluering.  

Ét eksempel på et fokus kunne være fordelingen af lærer- og elev-henvendelse i 
undervisningsmaterialet. Et andet eksempel kunne være sammenhænge mellem forskellige 
fremstillingsformer i en undervisningsmaterialet.  

Kulturudviklingen støttes i alle tilfælde godt gennem en praksisnær iterativ indsats, der er 
organiseret i faserne udvikling, afprøvning, evaluering, ny udvikling osv.  

Et andet interessant perspektiv til nærmere undersøgelse er materialets brug ude i skolen. 
Undervisningsmaterialet er intentionelt orienteret, men forskning viser, at der finder en 
redidaktisering sted, når materialer benyttes i konkrete situationer (Hansen et al., 2020). På 
den baggrund er det relevant og interessant at følge materialerne ud i praksis og undersøge, 
hvordan de bruges. Denne viden vil styrke det videre arbejde med udvikling af materialer. 
Dette perspektiv vil vi berøre ved at knytte følgeforskning (post.doc) i regi og finansieret af 
Center for Grundskoleforskning. I den forstand etableres et partnerskab mellem centeret og 
LIFE i form af udvikling og også forskning. Dette kan på sigt føre til forskningsansøgninger 
hvor LIFE indgår som praksispartner. 

Kontrakt 

Hvis indholdet i pilotprojektet som beskrevet ovenfor kan godkendes, vil næste skridt være 
at lave en formel kontrakt, der underskrives af relevante parter. 

Vi forventer at projektet påbegyndes fra august 2021 og løber til udgangen af juli 2022. 
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