
Sprogbaseret læring 
i naturfag 

Kursus i Greve 
Anette Vestergaard Nielsen  



Dagens indhold 

21/4 kl. 13.00 – 16.00 
På kurset 3. dag arbejder deltagerne med analyseredskaber, der kan 
være med til at udvikle elevernes skriftsprogskompetencer, samt 
udvikler ideer til det fortsatte arbejdet inden for feltet. Alle deltagere 
medbringer elevtekster på flere niveauer.  
  



Dagens program 

• Progressions tabeller 
• Analyse redskaber  
• Analyse og vurdering af tekster – AVN 

– Arbejd i par og præsenter i grupper 

• Analyse og vurdering af medbragte tekster 
•  Arbejd i par og præsenter i plenum. 

• Evaluering 

 



Progression - Køge 



Overblik over progression 
Curriculum, Australien 





Overblik over progression 
Curriculum, Australien 

• Avestergaard.com – Kursus Greve 2015 – øverste dokument test 

• Få overblik over materialet 
• Vælg to/tre afsnit/sider der giver mening for jer.  
• Præsenter dem for os andre 





SOLO – taksonomi  
Niveau  Indhold  Illustration 

Det ikke-
strukturelle 
niveau. 

Her kender eleven mange fakta, men kan ikke binde dem 
sammen i en struktur. 
 

Det enkelt-
strukturelle 
niveau.  

Eleven forstår indlysende og logiske sammenhænge, men 
har ingen dybere forståelse herfor. 
 

Det fler-
strukturelle 
niveau. 

Eleven ser mange sammenhænge, men kan ikke se den 
overordnede sammenhæng. 
 

Det relationelle 
niveau. 

Eleven ser sammenhænge mellem de enkelte dele og den 
overordnede sammenhæng. 

Det udvidet 
abstrakte niveau 

Eleven kan generalisere, perspektivere og bruge sin viden 
i andre sammenhænge. 
 



Skriv 

Skriv en tekst, der argumenterer for jordens klimaændringer. Uddyb en årsag 
og nævn andre.  
Teksten incl. illustrationer må maks. fylde 2 A4 sider. Præsenter jeres tekst. 

Vurderingskrav 
 1 - 5 Kommentar 

Omdan brødtekst til diagram 

Fold nomaliseringer ud 

Tydelig thema/rhema  
progression 

Tydelig opremsning af årsager til 
klimaændringer 
 



Spørgsmåls progression 

• Har du lagt mærke til 
• Hvad er det  
• Hvad gør den 
• Hvad kan du finde 
inden i 

• Hvad kan du se, høre, 
mærke 

Opmærksomheds-
fokuserende 

• Hvor mange 
• Hvor længe 
• Hvor ofte 

Måle tælle 

• På hvilken måde er 
de ens og hvordan 
adskiller de sig.  

Sammenligning 

• Hvad sker der 
hvis… 

Handling 

• Kan du /I finde en 
måde hvorpå…. 

Problem-
fremsættende   





Tak for i dag! 


