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Indledning 
Hurtig information er tilgængelig for alle (Bundsgaard, 2017, s. 10) med mulighed for at 

komme på internettet. De fleste googler, når de har brug for en bageopskrift eller en måde at slippe af med 

bladlus i haven. Problemet kommer, når man skal sortere i de fundne informationer og finde svar på om 

det man har fundet er nyttigt, brugbart og pålideligt. Er bageopskriften dårlig, kan man prøve sig frem med 

en anden, men hvad gør man hvis man er i tvivl om det, man står med er en kantarel eller en almindelig 

netbladhat, som er giftig. I denne situation har man brug for baggrundsviden for at tage endelig stilling til 

om man er sikker på sit fund eller om man skal lade det være i skoven. 

I mit undervisningsforløb har jeg ikke planer om at sende elever ud på en svampetur, af flere 

årsager; for at undgå risiko for forkerte fund, fordi jeg ikke ved nok om deres forudsætninger og fordi de 

typiske spisesvampe ikke vil vokse i store mængder på undersøgelsestidspunktet. I stedet for skal de 

undersøge ukrudt, som er noget man kan finde uanset om man bor på landet, i en by i hus eller lejlighed. 

Min tanke er, at elever efter hver delopgave skal dele deres resultater med mig, for at vi kan kommunikere 

løbende. Det har flere grunde, den ene er, at “[u]ndervisning gennem kommunikation og dialog fremmer 

læring hos såvel studerende som elever” (Rasch-Christensen, 2011, s. 352). Deler eleverne deres fund med 

det samme, kan jeg se om de er på rette spor, give dem den nødvendige hjælp og få et indblik i om 

opgaverne jeg stiller, har et passende niveau.  

Al kommunikation med eleverne kommer til at foregå digitalt. I øjeblikket er vi i en situation 

med isolation som skyldes corona virus (covid-19), hvilket betyder at de elever, der normalt har biologi får 

nødundervisning hjemme. På det tidspunkt min undersøgelse kommer ind i billedet, vil eleverne være vant 

til at kommunikere med lærerne digitalt og har måske afprøvet skoletube med værktøjer som padlet, hvis 

ikke, vil de i hvert fald have mulighed for at lære noget nyt. Uanset hvad, er det en god mulighed at prøve 

brugen af digitale kommunikationsformer i undervisningen. Løbende evaluering er vigtig, når man kun kan 

se hinanden virtuelt, så eliminerer man flest mulige misforståelser.  

Tidligere nævnte jeg at man kan google det meste, der er masser af viden at hente, vi bor i et 

videnssamfund, dette betyder at jeg skal være omhyggelig med formulering af opgaven, det er jo ikke 

mening at eleverne skal kopiere informationer uden at tænke over indholdet. Det er min forhåbning at de 

kan bruge de informationer de finder konstruktivt og min rolle vil være at stilladsere dem i processen og 

komme med veldoserede vidensmål, for at deres søgen på nettet ikke skal blive til en trivialitet (Gynther & 

Christiansen, 2010, s. 64-68). Målene skal også have en anvendelse og relevans  for elevernes hverdag, så 

skolen ikke bliver til den døde skole (Grundtvig, 1965, s. 127) hvor elever ikke kan se hvorfor de 

overhovedet skal lære noget om ukrudt.  

Løbende kommunikation med eleverne vil give elever mulighed for at være med til at forme 

undervisningen. Meyer skriver at dannelse er en skabende proces (Meyer, 2016, s. 206) og at “i 

klasseværelset ikke drejer sig om dødt materiale, men om interaktionsprocesser blandt levende 

mennesker, som bringer egne interesser og perspektiver ind i arbejdet“ (Meyer, 2016, s. 202). Dette 

understreger at det er en proces hvor læring skabes og uanset om det foregår i et traditionelt klasseværelse 

eller et helt andet sted. 

I den løbende kommunikation med elever regner jeg med at give dem feedback og også høre 

deres. Feedback er mest effektiv når den giver information om korrekte svar og bygger på ændringer fra 

tidligere opgaver og har størst virkning når målene er specifikke og udfordrende, men opgavernes 

kompleksitet lav (Hattie & Timperley, 2013, s. 15-20). 
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For at afgrænse det, som eleverne skal arbejde med og samtidigt have noget konstruktivt at 

fordybe sig i og reflektere over, er undersøgelsesspørgsmålet formuleret således: 

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles biologiundervisning omkring ukrudt og deres 

(ukendte) anvendelsesmuligheder med afsæt i FN´s verdensmål, hvor eleverne præsenterer deres 

produkt via google suite? 

 

Undersøgelsesspørgsmålets relevans for faget biologi  
  

Undervisningsspørgsmålet og som følge deraf også undervisningsforløbet, er med til at 
opfylde flere kriterier og krav som bliver stillet til undervisningen.  Jeg vil starte med at uddybe 
spørgsmålets relevans i forhold til folkeskolens formålsparagraf.  Her, vil jeg først rette fokus mod at 
“[f]olkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så 
eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og 
handle” (Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, 2019 §1, stk. 2). Rammerne for fordybelse er sådan set 
skabt af covid-19 omstændigheder, idet hver elev skal arbejde med opgaverne selvstændigt hjemmefra. 
Det er hver enkeltes elevs ansvar at få lavet opgaverne og det er op til hver enkelte hvor dybt de vil gå i 
stoffet, hvilket går godt i spænd med Freinets tankegang om at man skal arbejde for at lære og at det man 
producerer, skal give mening i forhold til ens omgivelser og være brugbart (Libjerg, 1998, s. 176-
179).  Forældre har også et ansvar her, idet “[e]lever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til 
folkeskolens formål” (Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, 2019 §2, stk.3) både forældre og elever udgør 
stabile hjørner i samarbejdet med skolen (Anderson & Ford, 2014, s. 104). Når det kommer til mit specifikke 
undervisningsforløb i biologi, vil forældrenes inddragelse kun være i kraft af at de, for eksempel stiller 
udstyr til rådighed, som internet og computer til besvarelsen af opgaverne. De kan også være 
sparringspartnere når deres børn skal til at undersøge hvilke planter i haven er ukrudt og stiller spørgsmål 
til hvordan forældrene håndterer ukrudt og måske bruger deres køkken til fremstilling af sjove madretter. 
Forældrenes erfaring har gavn for elevernes læring (Luther, 1970, s. 47).  Eftersom biologi er læren om livet 
og livet er mange forskellige ting, leves forskelligt og håndteres forskelligt, kan der komme mange 
udformninger af både elever sparring med forældrene og elevernes besvarelser af opgaverne, som i sidste 
ende forhåbentligt har sat gang i elevernes lyst til fordybelse.  
  

Biologi som folkeskolefag har nogle fælles mål eleverne skal opnå (Kvalitet, u.d.). Mit 
undervisningsforløb er med til at opfylde nogle delmål indenfor to kompetenceområder, se tabel 1: 
  
Kompetence  
område  

Kompetence  
mål  

Faser  Færdigheds- og vidensområder og -mål:  Undervisningsforløb  

Perspektivering  Eleven kan perspektivere 
biologi til omverdenen og 
relatere indholdet i faget til 
udvikling af natur  
videnskabelig erkendelse.  
  

  Anvendelse af naturgrundlaget    
1  Eleven kan sammenligne konventionelle og 

økologiske produktions  
former.  

I forhold til 
ukrudtsbekæmpelse, 
forskellen på økologisk og 
ikke økologisk landbrug.  

Kommunikation  
  

Eleven kan kommunikere om 
naturfaglige forhold med 
biologi.  
  

  Eleven kan kommunikere om naturfaglige 
forhold med biologi  
  

  

1  Eleven kan kommunikere om naturfag ved 
brug af egnede medier  
  

Eleverne skal dele deres 
produkter over et digitalt 
værktøj og dele budskabet 
så de alle forstår 
hinanden.  

Tabel 1 oversigt over fælles mål og deres anvendelse i undervisningsforløbet  
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Det ses i tabel 1, at mit biologi undervisningsforløb, er med til at opbygge kompetencer i perspektivering, 
idet eleverne skal sammenligne konventionelle og økologiske produktionsformer, hvor de skal se hvad man 
gør med ukrudt i de to tilfælde og på den måde få større indblik i hvordan man anvender 
naturgrundlaget. Kommunikation er også et kompetenceområde som vil blive styrket, idet eleverne skal 
dele deres resultater med mig og hinanden i deres digitale platform, hvor de vil være nødt til at gøre deres 
budskab forståeligt. Eleverne vil være nødt til at tage stilling til materialer de finder på nettet (Bundsgaard, 
2017, s. 11), hvor det får en hjælpende hånd af mig ved at jeg reducerer frihedsgraderne i hvilke steder de 
skal søge på nettet (Brodersen & Gissel, 2015, s. 204) og de vil være produktets udviklere, alle på lige fod, 
ligesom i Freinets skoler, hvor børn får lov til at udvikle sig ved at bruge skrivning (Libjerg, 1998, s. 179). 
  

Viden om naturgrundlaget har relevans i forhold til FNs verdensmål, hvor jeg synes at mål 15 
er det mest passende at fordybe sig i forhold til mit biologi undervisningsforløb (FN, u.d.). 
 

MÅL 15: LIVET PÅ LAND  
BESKYTTE, GENOPRETTE OG STØTTE BÆREDYGTIG BRUG AF ØKOSYSTEMER PÅ LAND, BEKÆMPE 
ØRKENDANNELSE, STANDSE UDPINING AF JORDEN OG TAB AF BIODIVERSITET  
 Delmål, som er relevant for dette forløb:  
15.1 Inden 2020, sikre bevarelse, genoprettelse og bæredygtigt brug af økosystemer på land og i ferskvand, 
specielt skove, vådområder, bjerge og tørområder i henhold til forpligtigelser under internationale aftaler.  
 

I mit undervisningsforløb har jeg forberedt, at eleverne skal se på to typer 
af kartoffel landbrug i Danmark, hvordan man håndterer ukrudt når man bruger sprøjtemidler og når man 
dyrker noget økologisk. Det hjælper med at se hvad der er bæredygtigt og hvilke konsekvenser giftstoffer 
fra sprøjtemidler har på vores grundvand og dermed elevernes drikkevand. 
 

 

Refleksioner over undersøgelsen 
 

Undervisningsforløbet i biologi foregik i en 8. klasse. Da forløbet var i planlægningsfase og jeg 
ledte efter en skole som vil være med til min undersøgelse, var alt i covid-19 nedlukning, hvilket betød, at 
undervisningen foregik som online undervisning og for den pågældende skole, betød det, at de brugte 
google suite som deres redskab til kommunikation med elever og som stedet hvor de arbejdede og 
afleverede deres opgaver. Sådan som skolens biologi undervisning var tilrettelagt, havde de biologi om 
mandagen, hvilket for mig betød at mit forløb skulle strække sig over tre uger. Det havde også en anden 
uventet betydning, hver eneste gang havde undervisning vidt forskellige rammer. Første gang var 
fuldstændig online, hvor al kommunikation, foregik over google meet. Gang nummer to var den første dag, 
hvor eleverne skulle møde i skolen efter der lange nedluknings periode, hvilket betød at eleverne sad i 
deres klasselokale og jeg var med over google meet på deres storskærm. Tredje gang var jeg fysisk tilstede i 
klasselokalet. Der var stadigvæk bestemte retningslinjer, såsom hyppige pauser, udluftning, afspritning af 
hænder og lokaler, forskudte ringetider for hele skolen. De skiftende retningslinjer og 
undervisningsrammer havde en indflydelse på mit undervisningsforløb i den forstand at jeg var nødsaget til 
at tilpasse den til hver eneste gang, hvilket gav mig mulighed for at se på de opgaver jeg stillede elever og 
deres besvarelser og reaktioner fra forskellige vinkler. 
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Undervisningsmodel og metode 

 
I min undersøgelse ville jeg gerne have elevens læring i fokus, hvor de ville blive stilladseret 

af mig i deres tilegnelse af stof. Jeg havde delt mit undervisningsforløb i fem dele med den tanke at hver del 
skulle have en opgave besvarelse eller et produkt, hvilket så ville give mulighed for løbende feedback og 
give mig en mulighed for at se om stoffet blev tilegnet på den rigtige måde. Den almendidaktiske model 
som passede bedst til min tankegang fandt jeg hos Qvortrup (Krogh, Qvortrup, & Christensen, 2016, s. 77), 
den har ikke et egentligt navn, men omtales som ”Christensen 2009: Elev-og lærerpositioner og krav til 
elev- og lærerefleksion i senmoderne undervisning”, se figur 1. 
 
 
 

 
Figur 1 : Almen didaktisk model med fokus på elevens refleksive kompetence. Christensen 2009: Elev-og lærerpositioner og krav til 
elev- og lærerefleksion i senmoderne undervisning (Krogh, Qvortrup, & Christensen, 2016, s. 77) 

 
Det ses i figur 1, at modellen tager tre læreprocesser med, repræsenteret af ovalerne, der er redskaber som 
er tilstede i disse processer, mens læreren er sat udenfor. I den primære proces arbejder eleven 
selvstændigt med stof, i den sekundære iagttager eleven sine metoder i sit arbejde med stoffet og i den 
tertiære hvor eleven udover de førstnævnte ting iagttager sin egen studiekompetence, hvilket betyder 
evnen at arbejde med den primære og sekundære proces. I alle tre processer har læreren mulighed for 
dialog med eleven om elevens arbejde. Modellen udspringer af at der er mange krav i det senmoderne 
samfund, hvor eleverne skal kunne arbejde selvstændigt med stof og videre bearbejdelse af det. I min 
planlægning af undervisningsforløbet, var jeg klar over at der ville blive stillet krav til, at eleverne skulle 
arbejde selvstændigt, mere end normalt, fordi de skulle lave skolearbejdet hjemmefra. Jeg ville så netop 
have rollen af en lærer som stod udenfor både rent praktisk og i den måde jeg formulerede opgaver.  
Elevernes dialog med mig ville ske både ved præsentation af en ny opgavedel og når den pågældende del 
blev besvaret. Dialog med mig ville give mulighed for stilladsering af eleverne, hvor jeg havde tænkt at den 
specifikke stilladseringsstrategi skulle være undervisningsloop (Gynther & Christiansen, 2010, s. 84). Jeg 
syntes at didaktik 2.0 undervisningsloop var meget passende til mine tanker, se figur 2.  
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Figur 2:  Didaktik 2.0 undervisningsloop, som repræsenterer et pædagogisk arbejdsmønster (Gynther & Christiansen, 2010, s. 84) 

  
Som det ses i figur 2, er der fem faser, opstart, men lærerens formidling af stoffet, elevarbejde, hvor 
eleverne arbejder med stoffet og hvor arbejdet bliver evalueret, vejledningsloop (formidlingsloop), hvor 
eleverne får vejledning til at komme videre med elevarbejde, evalueringsloop, hvor eleverne får feedback 
på deres arbejde og fortsætter med elevarbejdet og ender med en summativ evaluering. Den sidste del, 
med den summative evaluering var ikke tænkt som en karakter givende del, men som en del hvor jeg og 
eleverne kunne se hvor langt de kom med den pågældende del af undervisningsforløbet og at have noget 
at tage med sig i den næste del af undervisningsforløbet. 

Undervisning i loops skulle rette elevernes didaktiske opmærksomhed mod muligheder og 
koblingen mellem de forskellige ressourcer (Gynther & Christiansen, 2010, s. 64-68). For at passe på den 
digitale fælde, hvor lærerrollen blev overladt til eleverne eller midlerne selv (Gynther & Christiansen, 2010, 
s. 79), havde jeg fundet alle de relevante hjemmesider på forhånd og lavet links til dem, som jeg ledede 
elevernes opmærksomhed på ved at gennemgå dem sammen inden de selv skulle i gang med opgaverne. 
Mit valg af at finde alle materialer på nettet selv hang også sammen med at der på nettet er en stor 
mængde informationer, hvilket i mit undervisningsforløb ville betyde at det meste af tiden ville gå med 
søgen efter informationen og ikke brugen af informationen. I mit tilfælde skulle fokus altså rettes på brugen 
af viden og jeg havde gået gennem kommunikationskritisk læsning (Bundsgaard, 2017, s. 25) af 
hjemmesiderne inden jeg præsenterede dem for eleverne.  

I planlægningsfasen vidste jeg at mit forløb ville komme til at foregå over nettet, hvilket ville 
betyde en form for kommunikation hvor jeg gerne ville have at opgaverne lå klart tilgængelige med tekster 
man kunne gå til med det samme. Jeg havde det i tankerne at behovet for stilladsering hang tæt sammen 
med forholdet mellem elevernes kompetencer og i hvor høj grad frit tilgængelige ressourcer på nettet blev 
gjort tilgængelige for eleverne (Gynther & Christiansen, 2010, s. 84), mit udgangspunkt var, at de skulle 
være tilgængelige.  

 
 

 

Observationsskema og observationer 

 
 
 Undervisningsforløbets tilrettelæggelse ville kunne ske på den bedst mulige måde hvis jeg 
vidste hvilke forudsætninger eleverne havde. Observation af undervisningen ville være den almindelige 
måde at få det afklaret på (Mottelson & Muschinsky, 2017, s. 103). På det tidspunkt jeg planlagde mit 
biologi undervisningsforløb, var overbygnings klasser stadigvæk i gang med at blive undervist hjemme som 
konsekvens af covid-19 retningslinjer. For mig betød det, at jeg ikke kunne komme ud og observere en 
klasseværelses undervisnings situation, men der var andre ting som kunne observeres og fælles for alle 
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observationer er, at selve observationsprocessen består at flere faser (Germeten & Bakke, 2014, s. 133). 
Disse faser er fortælling, forklaring, fortolkning og forståelse, hvor de sidste tre er efterbehandling. Den 
bedste observation jeg kunne foretage inden selve undervisningen af klassen var min samtale med deres 
lærer og gennemgang af et andet undervisningsforløb de havde lavet i det samme kommunikationsmedie 
jeg også skulle bruge i min undervisning, deraf kom et observationsskema, se tabel 2.  
 

Områder jeg vil observere Punkter jeg vil observere 

 

Mine observationer Refleksion til 

viderebehandling 

Platform Elevernes 

kommunikationsplatform 

 

Google suite professional Jeg valgte at gå væk fra 

værktøjer på skoletube og 

bruge skolens google. 

Opgave som elever løser 

stillet af deres lærer 

Sprog, lærerens opgaver 

bruger 

Ikke synligt på de opgaver Jeg fik dog mulighed for at 

høre (og ikke læse) dette 

under eget forløb 

 Sprog, elever besvarer 

opgaver med 

 

Fagligt biologisk Det giver mig tillid til at det 

materiale jeg har valgt vil 

være passende. 

 Feedback Ikke synligt  

Mine spørgsmål til eleverne Forstår eleverne mine 

spørgsmål 

Ikke gennemført  

 Sproget i deres besvarelser Ikke gennemført  

 Dybde af deres besvarelser Ikke gennemført  

 Hvor hurtigt besvarer de 

dem 

Ikke gennemført  

Tabel 2: observationsskema udarbejdet med viden om at observationen ville være begrænset, via telefonisk samtale og 
gennemgang af online opgave besvarelser. Venstre halvdel, blå, viser mine udarbejdede observationspunkter. Højre halvdel, grøn, 
viser selve observationerne og stof til efterbehandling som resultat af observationerne. Den nederste halvdel af tabellen, markeret 
med tyk ramme, er observationer af de spørgsmål jeg selv ville stille eleverne inden selve undervisningsforløbet gik i gang. 

Som det ses i tabel 2, blev mit observationsskema ikke udfyldt som jeg havde planlagt. Dette 
skyldes, at i den fase hvor jeg var ved at få undervisningsforløbet på plads med skolen, skete der meget i 
forbindelse med udmelding af retningslinjer fra regeringen omkring covid-19. Dette betød en masse 
planlægning til skolen og de spørgsmål som eleverne skulle besvare inden mit undervisningsforløb gik i 
gang, var en endnu en uoverskuelig faktor i skolens gang, som ikke kunne håndteres på det pågældende 
tidspunkt. Inden forløbet gik i gang, havde jeg en telefonisk samtale med biologi læreren, hvor jeg fik 
indblik i elevernes forudsætninger, dette havde jeg ikke oprindeligt regnet med, da jeg forventede at få 
disse afklaret hos eleverne selv. I løbet af mit forløb har jeg fået det afklaret, som jeg gerne ville, i forhold til 
elevernes forudsætninger, det er dog sket løbende sideløbende med de tre undervisningsgange, at jeg fik 
de sidste ting på plads.  

Jeg skulle sørge for at holde muligheder åbne i min undersøgelse, sådan at jeg ikke fik 
afklaret det jeg forventede, men at jeg holdt mine spørgsmål og undergøgeles metoder åbne (Mottelson & 
Muschinsky, 2017, s. 108). Overraskelsesfaktoren har været stor, på punkter jeg ikke havde forventet det 
oprindeligt. Udarbejdelsen af selve observationsskemaet har været udfordrende i den forstand at 
retningslinjerne for hvordan selve folkeskolen skulle fungere hele tiden var i forandring på grund af covid-
19. I de tre uger jeg skulle gennemføre undersøgelsen på skolen, gik eleverne fra at være hjemmeundervist 
til at skulle møde på skolen under andre rammer end de selv var vant til. Som jeg nævnte i starten af dette 
afsnit, så er har alle observationer, uanset hvor, fælles faktorer og fortælling er en af disse. Min 
undersøgelse mangler ikke observation, de er bare af en karakter som ikke er typisk og kan ikke placeres i 
de rammer som litteraturen foreskriver. 

 
Problemformuleringen for selve undersøgelsen blev justeret i startfasen, efter jeg havde en 

samtale med klassens biologi lærer. Det er ofte sådan, at problemstillingen bliver præciseret undervejs i 
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processen (Postholm & Jacobsen, 2018, s. 59). Oprindeligt ville jeg gerne have at eleverne arbejdede 
sammen i skoletube værktøjerne, men jeg fik at vide at skolen brugte google suite. Her syntes jeg at 
læringen skulle være i fokus og ikke det digitale værktøj og eftersom eleverne følte sig trygge i googles 
værktøjer, så jeg ingen grund til at ændre på det.  

Forudsætninger hos elever inden selve undervisningsforløbet gik i gang var afklaret både 
inden og under forløbet og en kort opsummering af dem er her. Skolen var en landsbyskole, men en klasse 
for hver klassetrin, der var 25 elever i 8. klasse. Kun en af eleverne boede i lejlighed, resten i hus, hvoraf en 
boede på en gård. Deres viden om ukrudt, som var emnet i mit undervisningsforløb, var ikke stor inden vi 
gik i gang. De havde en rimelig forståelse for biologisk fagsprog og kunne selv finde ud af at bruge det i 
deres besvarelser, det så jeg både i de opgaver jeg stillede dem, men også i de opgaver jeg gennemgik på 
forhånd, som omtales i tabel 2.  

Grunden til, at jeg gerne ville vide hvordan elever boede, var for at have et billede af hvor let 
de ville have med at gå ud og finde ukrudt selv. I min planlægning tog jeg højde for at elever vil skulle lave 
det hele selv, derhjemme, uden anden kontakt til mennesker end deres nærmeste i husstanden.  
 

 

Planlægning og udformning af opgaver 

 
I min planlægning af biologi undervisningsforløbet var jeg nødt til at tage covid-19 

retningslinjer med i betragtning. Som nævnt tidligere, var folkeskoler lukkede for overbygningen i min 
planlægningsfase og også da min undervisning gik i gang. Dette havde den betydning, at opgaverne skulle 
være nogle, eleverne vil kunne lave selv også hvis de aldrig fik mig at se, men kun skulle kommunikere med 
mig skriftligt. Det viste sig, at vi havde mulighed for at bruge google meet til både klasseundervisning og 
gruppe undervisning, hvilket var en hjælp i kommunikationen. Min tanke i planlægningen var, at opgaverne 
skulle være formuleret let, der skulle være links til læsestof, så det var let tilgængeligt og spørgsmål og 
opgaver skulle være tydeligt formuleret, for at undgå flest mulige misforståelser.  

Skoleskemaet med de nye covid-19 retningslinjer, satte rammer for hvornår min 
undervisning skulle foregå og over lang tid den skulle strække sig. ”Rammerne sørger for, at en mængde 
ting ligger fast og ikke skal diskuteres, og dermed giver rammerne mulighed for, at lærere og elever kan 
koncentrere sig om det, det drejer sig om, nemlig at få gennemført undervisning, eleverne lærer noget af” 
(Laursen, 2015, s. 307) Jeg vidste hvor mange undervisningsgange jeg havde og hvordan jeg skulle fordele 
mine undervisningsforløbsdele over den tid. De faktorer var så mine faste faktorer, stedet og 
undervisningsmåden var blevet gjort klar løbende. Efter min samtale med biologilæreren af klassen jeg 
skulle undervise, kom jeg frem til et udkast til fordeling af det materiale jeg havde planlagt over den givne 
tid, se tabel 3. 

 

Dag Del  Udførselsstatus Lektier Undervisningstype Elevprodukt 
Mandag 
11/5 

1 På dagen Del 2 Google meet for alle Besvarelse af spørgsmål 

Torsdag 
14/5 

2 afleveres  elever arbejder selvstændigt og 
jeg giver feedback på opgaverne 
over google suite 

Fælles slideshow 

Mandag 
18/5 

3 På dagen Del 4 Eleverne møder fysisk på skolen 
og jeg er på google meet 

Besvarelse af spørgsmål 

Onsdag 20/5 4 Afleveres klar til 
fremlæggelse 

 Elever arbejder i grupper og 
forbereder en fremlæggelse 

Gruppefremlæggelse 

Mandag 
25/5 

5 På dagen  Alle møder på skolen Besvarelse af spørgsmål 
og diskussion 

Tabel 3: oversigt over undervisningsforløbets længde og gennemførslen af undervisningsforløbets dele. Blå felter er fra 
undervisningen hvor alle deltog via google meet fra deres hjem. Orange felter er fra undervisningsgangen, hvor eleverne mødte på 
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skolen sammen med deres biologi lærer og jeg var hjemme og underviste over google meet. De grønne felter er fra gangen hvor 
både lærer, elever og jeg var tilstede på deres skole. 

I tabel 3 ses en oversigt over undervisningsgange (”dag”) og hvilke dele af undervisningsforløbet der var 

planlagt at tage på de pågældende dage (”del”), del refererer til undervisningsforløbets dele. Eftersom jeg 

havde tre undervisningsgange, var det blevet sådan, at de dele af forløbet, som var selvstændige opgaver af 

mere kreativ art, kunne elever lave dem selv som lektier og præsentere dem gangen efter 

(”udførselsstatus” og ”lektier”). Det var på forhånd ikke klart hvordan selve undervisningsgange ville 

forløbe på grund af de nye covid-19 retningslinjer skolen skulle tilpasse sig, jeg fik derfor beskeder med kort 

varsel om ændringerne. Der var ikke en traditionel lektionsplan nogle af gangene, for selv da eleverne var 

på skolen, havde de ekstra pauser sat ind for at lokalet kunne blive luftet ud og afsprittet.  Jeg valgte at tage 

punktet ”undervisningstype” med, for at vise at rammerne for selve undervisningsmåden flyttede sig fra 

gang til gang. For at se selve opgaverne, del 1 – del 5, se bilag 1. 

 Læremidler valgt til forløbet er semantiske og funktionelle (Gissel, 2015, s. 326). Al læsestof 

jeg valgte, er noget jeg har fundet på internettet (se bilag 1), da jeg vidste at vi måske kun skulle have 

undervisning over nettet, hvilket gjorde det lettere at bruge semantiske læremidler. En anden grund til brug 

af internet som primære læsekilde var, at give elever et billede af at der findes nyttige informationer på 

nettet om biologi viden, i vores tilfælde, ukrudt. ”Tekster som vi finder pa nettet, er af en meget varierende 

kvalitet og med meget varierende produktionsomstændigheder” (Bundsgaard, 2017, s. 21). Jeg mente at 

det var vigtigt at jeg fra min side havde forberedt præcise hjemmesider eleverne skulle gå ind på og læse. 

På den måde blev ressourcerne fra internettet didaktiseret til undervisningsforløbet (Gynther & 

Christiansen, 2010, s. 65). De funktionelle læremidler var google suite, hvor der både var vores 

kommunikationsplatform og tekstbehandling og mulighed for at lave slideshow, hvilket foregik på 

elevernes skolecomputere.  

 

Gennemførelse 

 
 I det følgende vil jeg komme nærmere ind på mit biologi undervisningsforløb i ottende 

klasse, som foregik over tre dage, spredt over tre uger, fordi klassen havde biologi hver mandag. Her blev 

der afprøver tre undervisningstyper, som følge af covid-19 omstændigheder. Den første, er hvor al 

undervisning foregik online og alle sad hjemme med google suite som kommunikationsmiddel og 

arbejdsredskab, se bilag 2: bilagstabel 2_1. Den anden gang foregik ved at eleverne mødte op på skolen, 

det var deres dag efter mange dage i nød-hjemmeundervisning, så mange ting var uklare og jeg underviste 

dem på afstand, via google meet, så de kunne se mig på storskærm i deres klasselokale, se bilag 2: 

bilagstabel 2_2. Den tredje gang foregik ved at alle parter mødte på skolen, se bilag 2: bilagstabel 2_3. 

Bilagstabellerne viser hvordan hver gang konkret blev planlagt og foregik. Jeg vælger at fokusere på nogle 

bestemte aspekter af disse tabeller herunder. 

 På trods af at alle tre undervisningsgange foregik på forskellige måder, havde de nogle 

fællestræk. For det første, begynde hver undervisningsgang med en fælles hilsen, hvor alle var tilstede 

enten digitalt eller fysisk. For det andet, var der en præsentation af nyt stof, som blev præsenteret fælles 

for alle elever. For det tredje, var der gruppearbejde, hvor jeg havde mulighed for at snakke med eleverne, 

give dem input og høre deres bud på besvarelser. Det viser at grund byggestenene af undervisningen var 

den samme, det som var forskelligt, var måden disse elementer blev ført ud i livet. Det understreger at 

grundlæggende træk i vores kommunikation er uforanderlige. ” Vi kommunikerer stadig med nogen om 



Professionsessay ADDU og AUK Abygail Z.M. Frost 

 s. 10 

noget på bestemte tidspunkter, i konkrete sammenhænge og med forskellige teknologier” (Bundsgaard, 

2017, s. 11). 

 Forskelle imellem de tre undervisningsgange lå mest af alt i rammerne. Undervisning første 

gang havde google platform som kommunikations og arbejdsredskab, mens alle sad hjemme. Man havde 

stadigvæk klassemøde og gruppearbejde, men fysisk sad alle hjemme, hver for sig. Anden gang sad jeg 

hjemme og eleverne kunne se mig på storskærm i klassen. For eleverne var det deres vante fysiske rammer, 

bortset fra at de heller ikke var de samme, da der var en del nye regler som skulle overholdes i forbindelse 

med covid-19. Tredje gang var alle fysisk tilstede på samme skole, alle var underlagt samme covid-19 

retningslinjer. En meget stor forskel mellem netundervisning og klasseundervisning var flowet. De første to 

gange der var der ikke pauser på samme måde som der var tredje gang, hvor de var fastlagt efter et 

bestemt skema. Dette skema var ikke det samme som skolens normale, men der var et skema. Tredje gang 

gik en del tid med at komme ind og ud af lokalet, afspritte hænder, tilslutte computere til storskærm. Der 

var selvfølgelig også tid til undervisning og en lettere måde at føre dialog på, når man ikke skulle tænke på 

om man var på mute og hvornår det var passende ikke at være på mute. Her kommer der også en forskel 

på to former for online undervisning, nemlig til hele klassen og gruppeundervisning. Kommunikationen til 

hele klassen på samme tid var oftest envejs, eller kunne det ikke lade sig gøre at holde et ordentligt online 

møde rent teknisk. Kommunikationen online i små grupper gav alle mulighed for at sige noget og dermed 

gjorde det muligt at høre de enkelte elever, deres mening, spørgsmål og besvarelser, det var lettere at 

hjælpe dem i de mindre grupper online. Det understreger at rammerne afgrænser og formgiver. 

”Rammerne muliggør nemlig ikke en hvilken som helst form for aktivitet” (Laursen, 2015, s. 307)  

 

Elevernes produkter  

 
 Mit biologi undervisningsforløb var delt i fem dele (bilag 1), som var delt over tre 

undervisningsgange, se tabel 3. Eleverne skulle lave en opgave efter hver del, det har jeg kaldet for 

”elevprodukt” i tabel 3. Først, vil jeg kommentere på elevernes besvarelse af spørgsmål. Fælles for alle tre 

undervisningsgange var deres måde at besvare på, hvor de efter at have læst stoffet, gik i deres grupper og 

besvarede spørgsmålene i et fælles gruppe tekstdokument i google suite. Alle grupper fik altid læst og 

svaret hurtigt på alle spørgsmål og deres besvarelser var generelt lavet med korrekt biologisk sprog. Efter 

første undervisningsgang, fik eleverne lektier for, som var at tage ud i egen have, finde ukrudt, tage et 

billede, finde navn på planten og lave et slide i fælles klasse slideshow, hvor de skulle skrive plantens navn 

og hvordan de bekæmpede ukrudt hjemme (bilag 3). Gangen efter gennemgik vi dette slideshow i 

fællesskab på storskærmen, hvor eleverne sad i klasselokalet og jeg var hjemme. Inden gennemgangen, 

kommenterede jeg på deres slides i et google dokument og kom også med kommentar under den fælles 

gennemgang (bilag3). Den sidste form for produkt var en gruppeopgave, hvor de skulle lave en 

gruppefremlæggelse af opgaven på tredje undervisningsgang, hvor vi alle var på skolen. Opgaven gik ud på 

at hver gruppe skulle vælge to ud af syv opgaver (bilag 1). Jeg valgte at lave mange forskellige opgaver, for 

at give elever mulighed for at lave noget, hvor de kunne bruge deres evner bedst og så var jeg nysgerrig 

efter hvilken type opgave der vil blive valgt mest af, for her ville jeg få en mulighed for at danne et bedre 

overblik over deres forudsætninger, da jeg ikke havde mulighed for det inden undervisningsforløbet.  Den 

sidste form for opgavebesvarelse varen diskussion, som ikke rigtig er et produkt, men som er et resultat af 

hvad eleverne fik ud af hele undervisningsforløbet. Den tredje undervisningsgang præsenterede en god 

mulighed for at alle besvarelser, efter de var besvaret i grupper, kunne tages op til sidst, hvor vi gennemgik 

dem og gik dybere ned i detaljer ved samtale og diskussion. Den sidste gang handlede om FN´s verdensmål 
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og hvordan man opnår den i vores samfund, fra organisation ned til den enkelte. Her var eleverne nødt til 

at tage stilling til om de allerede gør noget i deres hverdag for at leve op til det relevante mål og hvad de 

kunne finde på at gøre bedre for al opnå målet. Ifølge Klafki er ”dannelse en proces igennem hvilken 

mennesket kommer til at forstå sit eget bidrag til verden, hvilket både skal være kritisk, reflekterende og 

konstruktivt. Det konstruktive aspekt viser sig især i Klafkis ide om, at børn skal præsenteres for og forholde 

sig til de tidstypiske nøgleproblemer” (Wiberg, 2019, s. 160). Min intention med at tage snakken op om 

hvad man selv kan gøre er at bringe et problem som virker fjernt ned til elevernes niveau og få tanker i 

gang om at de er med til at gøre en forskel og at deres individuelle valg har en betydning. 

 

Evaluering af undersøgelsen 
 
 I det følgende vil jeg se på de tre undervisningsgange med elevernes besvarelser samt deres 
evaluering af mig. 
 

Elevernes besvarelse af spørgsmål 

 
Efter samtalen med eleverne, samt vores gruppesamtaler observerede jeg deres fremskridt i 

besvarelsen af spørgsmål i google suite. Min intention var at kommentere på deres besvarelser og give 
feedback. Jeg hæftede mig ved at alle generelt var hurtige, og nogle meget hurtige. Jeg spekulerede på om 
det var copy-paste fra internettet elle om eleverne bare var hurtige. Dette blev afklaret ved to ting, for det 
første nævnte deres lærer i telefonen, efter den første undervisningsgang, at alle elever i denne klasse var 
meget hurtige når det kom til den slags arbejde i forhold til andre klasser. For det andet, fik jeg lov til at 
observere deres arbejde den tredje undervisningsgang, hvor jeg konstaterede at de var ret hurtige, deres 
besvarelser var ikke bare copy-paste, de læste faktisk stoffet, men meget målrettet, med henblik på at 
besvare de givne spørgsmål.  

Der var især en gruppe som gik i gang med det samme, hvilket foregik på den måde at en 
elev gik i gang med det samme, mens de andre i den gruppe stadigvæk var i gang med at læse færdigt. ”I et 
velfungerende gruppearbejde lytter eleverne til hinanden, og både den svage og den stærke elev får plads 
til at udtrykke deres meninger. Men casestudiet viser, at det ikke altid er tilfældet, og at grupper tværtimod 
kan være udemokratiske organer, som begrænser læringsmulighederne for nogle af eleverne” (Lauridsen & 
Dohn, 2017, s. 84). Denne elev svarede på alle spørgsmål, alle besvarelser var rigtige, men der var ikke 
taget tid til omtanke og de andre gruppemedlemmer nåede ikke at komme med andre tanker end dem de 
lige har læst, der var ikke mulighed for dybdegående samtaler. Lige så snart jeg stilede spørgsmål 
vedrørende deres tanker omkring opfyldelse af FN´s verdensmål, havde de rigtige od standardiserede svar, 
men ikke tænkt igennem og sat i perspektiv til eget liv. For eksempel var de alle enige om at en af tingene 
de kunne gøre for at opnå FN´s mål var at stoppe med at ryge, men da jeg spurgte om de røg, gjorde de 
ikke. Jeg prøvede at spørge ind til hvordan de boede og hvad de gjorde i dagligdagen hver især, hvilket 
ledte deres tanker på noget som faktisk var relevant for dem. Jeg syntes at det mest oplagte i denne 
situation var at sætte en bremse i og tale med eleverne og få dem til at tænke lidt dybere.  

Elevernes hurtige besvarelse af spørgsmål fik mig til at spekulere på om mine spørgsmål var 
for lette, eller om jeg har gjort tilgængeligheden af stof for let. I min planlægning syntes jeg det var vigtigt, 
at al stof fremgik tydeligt, med links, så eleverne ikke skulle søge i blinde og finde tilfældige informationer. 
På det tidspunkt var jeg i gang med at planlægge et forløb som kunne foregå over nettet, så jeg ville 
mindske sandsynlighed for fejl. I min forberedelse af undervisningsforløbet fandt jeg ud af at de ting, som 
jeg gerne vil præsentere eleverne for, ikke var helt ligetil at finde, det krævede en større gennemgang af 
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hjemmesider og mange søgninger før jeg var klar til alle fem dele af undervisningsforløbet. Det var noget 
som gjorde det meget klart at eleverne skulle have links til det hele, ikke bare søge selv.  

 I løbet af den første undervisningsgang, da jeg var i gang med at tale med en 
af grupperne, var der en elev som spurgte om de skulle op til eksamen i nogle af de ting de lavede hos mig. 
Jeg svarede nej, men det fik mig til at tænke på om de altid var målrettet efter eksamener og om de vil tage 
mit forløb mindre alvorligt når de ikke skulle til eksamen i det. Det bærer præg af det samfund vi lever i, en 
konkurrencestat, hvor man skal passe på, vælger vi at se skolen som skal opfylde lovgivningen kun med det 
eksamen for øje og dermed også økonomiske perspektiv, vil fordybelse i biologi være svær og måske set 
som unødvendig, men set fra det perspektiv at skolen er et sted som giver viden, er det vigtigt at kunne 
relatere til hvad man har omkring sig og hvordan man kan bruge det. Her tænkte jeg at man som lærer skal 
man passe på med ikke at ende som at “[h]an mister evnen til at materialisere tænkningen i undervisning” 
eller i en anden grøft “en metodiker, hvor stoffet og elever fryser til i modeller og faser” (Rømer, 2017, s. 
158) 

 

 

Fælles slideshow 

 
Efter den første undervisningsgang fik eleverne lektier (se bilag 1, del 2). Lektierne bestod i at 

hele klassen skulle lave en fælles slideshow, en slide per person (se bilag 3). Nogle grupper lavede en 
besvarelse med det samme, hvor det viste sig at de billeder de fandt af ukrudt ikke var nogle de selv har 
taget, men fandt på google. Det var ellers en del af opgaven at gå ud og udforske haven og finde den 
ukrudtsplante man allerhelst vil præsentere for alle, finde plantens navn og fortælle hvordan man 
bekæmper ukrudt hjemme. Jeg kommenterede på de google billeder i et tekstdokument og de fleste elever 
endte med at dele deres egne billeder fra haven. De fleste elever gik meget fornuftigt til værks med 
opgaven. Der var en del mælkebøtter iblandt billederne, men der var også andre planter præsenteret. Jeg 
havde introduceret eleverne til at de kunne bruge google lens som identifikations værktøj til planter og 
henviste til et par hjemmesider, men de fleste virkede ikke til at de turde gå i gang med at identificere 
planter. På det tidspunkt opgaven blev stillet, var der uvished omkring hvorvidt skolerne ville åbne igen, så 
jeg havde ikke mulighed for at assistere eleverne med diverse værktøjer. Skulle jeg stå i en lignende 
situation igen, vil jeg gå mere i dybden og lave trin for trin beskrivelse af et værktøj og udover det holde 
online præsentation af værktøjet, hvor elever skulle sidde i den anden ende med deres værktøj klar og en 
plante klar, med mulighed for at stille spørgsmål. 

Mange drenge nævnte at de bare vil gå ud i haven og finde en mælkebøtte, for den kendte 
de. En dreng nævnte at han ville spørge sin mor, for hun var god til den slags, ifølge ham. Forældre, som 
kunne blive spurgt var et af mine forslag til elever, om hvordan de kan finde navn på ukrudtsplanterne i 
haven. Kun en elev nævnte det som en naturlig ting at gøre. I forbindelse med dette forløb talte jeg med en 
lærer fra en anden skole end den jag var på, som nævnte at eleverne sad helt alene med deres arbejde 
derhjemme, i covid-19 isolation, deres forældre havde eget arbejde at se til og havde ikke overskud til at 
sætte sig ind i skolesystemernes virke.  

 Det var ikke alle elever som nåede at få lavet en slide, nogle var fraværende pga. sygdom og 
jeg fik ikke dannet et godt nok overblik over eleverne på det tidspunkt til præcist at kunne sige hvem der 
ikke fik lavet sit arbejde.  

Under min gennemgang af elevernes slideshow, som foregik over google meet, hvor elever 
sad i klasselokalet, afsluttede jeg med et mini slideshow fra min egen baghave, som ikke er min, men 
boligforeningens. Grunden til det var, at jeg ville dele tilsvarende information med dem, som jeg bad dem 
om at dele. 
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Gruppefremlæggelse 

 
Efter anden undervisningsgang fik elever lektier om at lave en gruppefremlæggelse, to 

opgaver efter eget valg per gruppe. Disse blev præsenteret for mig som noget af det første, den dag jeg 
kom til skolen (bilag 1). Der var seks grupper og hver gruppe valgte to opgaver fra del 4 (bilag 1) i mit 
undervisningsforløb (bilag 3). Jeg lagde mærke til at hver gruppe brugte deres egen computer, altså en 
computer per gruppe og der gik en del tid imellem hver fremlæggelse på at sætte computer til 
storskærmen. Jeg tror at jeg inden jeg kom til skolen forestillede mig at deres fremlæggelser ville ligge et 
fælles sted på google, hvor man ville kunne bruge en computer og bare finde den rigtige præsentation på 
den. Fremlæggelser lå også på google, men hver gruppe havde dem gemt for sig og brugte deres egen 
maskine. Måske var det sådan de var vant til at arbejde normalt. Sådan en detalje skal jeg have på plads en 
anden gang, hvor elever gemmer deres ting rent praktisk og er der tale om gruppefremlæggelser, kan man 
oprette en mappe til dem og bruge en computer for at undgå tidsspild og uro imellem hver præsentation.  

Hver gruppe fik lavet en præsentation af deres opgaver. To af grupperne gjorde et meget 
grundigt arbejde, hvor de fandt plantenavne på alle blomster i deres buketter og var meget grundige til at 
præsentere ting, med god argumentation. Resten af grupperne havde gode præsentationer, men ikke lige 
så grundige, de opfyldte minimumskravene. Elevernes lærer fortalte at eleverne generelt ikke var 
motiverede for at lave mere end de skal og man skal formulere opgaverne meget specifikt. Skulle jeg stå i 
en lignende situation med et undervisningsfag, vil jeg tage det med i betragtning. Her skulle jeg have givet 
dem flere punkter de skulle præsentere. Det fik mig til at tænke over at de nok ikke synes forløbet er så 
spændende at de har lyst til at undersøge ekstra selv. Samtidig med det, er det nok en kultur i klassen, at 
man ikke burde synes sådanne emner er interessante. Nogle af disse spekulationer blev gjort mere tydelige 
i elevernes evaluering, de foretog som afslutning på undervisningsforløbet. 

 
 

Elevernes evaluering af mig  

 
 Biologi undervisningsforløbet blev afsluttet med elevernes evaluering af mig. Det skete som 
sidste punkt på programmet (bilag 2) den sidste undervisningsgang, efter jeg var taget afsted. Jeg ville 
gerne have elevernes ærlige udmelding omkring undervisningsforløbet og det tænkte jeg ville være lettere 
hvis jeg ikke var tilstede. Hver elev skulle besvare spørgsmål i et tekstdokument og jeg har sat deres 
besvarelser sammen i en tabel (se bilag 4, bilagstabel 4_1). I evalueringen har jeg valgt at belyse om hver 
enkel besvarelse hører til pige eller dreng. Dette har relevans, fordi der generelt var større interesse for 
forløbet hos drenge end hos piger. Den generelle holdning til forløbet er at det har været et godt forløb. 
Der er dog flere som kommenterer at det var uinteressant, især piger. Samtidigt er der flere drenge som 
skriver at det har været interessant. Jeg kan godt se at det for piger generelt er uinteressant at vide noget 
om ukrudt indtil de selv har et hus og blomsterbed de gerne vil passe. Skulle jeg stå i en lignende situation, 
ville jeg tænke over hvordan planter kan blive relevante for piger, jeg kunne have tænkt på emner som 
makeup, tøjfarvning og andre ting som teenage piger kunne have en større interesse for. Det vil også give 
mulighed for at lære noget om planter og perspektivere det til miljø og det daglige liv. Jeg tænkte ikke så 
nuanceret i min planlægning og så klassen som en enhed. Drenge i klassen havde en større interesse for 
forløbet, dog nævner flere af dem at der var for meget læsestof. Dette understreger en pointe i at 
drengene lærer bedre i de digitale læremiljøer, og synes at traditionel undervisning er for stillestående og 
endimensionel (Rasch-Christensen, Digitale læringsmiljøer og drenges læring., 2013, s. 84-87).  
 Blandt eleverne er der en generel enighed om at opgaverne i del 4 (bilag 1) var de mest 
interessante, det var opgaver de lavede en fremlæggelse om. Hver gruppe fik lov til at vælge to opgaver og 
der var i alt syv at vælge imellem. I min planlægning håbede jeg, at det vil vække elevernes interesse, at der 
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er valgmuligheder, samtidigt at det ville give dem mulighed for at arbejde med noget hvor de kan bruge 
deres evner bedst.  
 Digital undervisning bliver her betegnet som ”meet” undervisning, hvilket skyldes at skolens 
kommunikationsplatform er google meet. De fleste elever finder digital undervisning god, men der er også 
en del som synes det er bedre at have almindelig klasseundervisning. En enkel elev giver udtryk for at 
digital undervisning var god, fordi man var hjemme og havde mere tid og ro i forhold til skolen (bilag 4, 
bilagstabel 4_1). Det kunne tyde på en elev som ville blomstre i en situation hvor der var en anden 
tidsrytme end skolens normale rytme, en differentiering af undervisnings form (Brodersen & Gissel, 2015, s. 
198). Som nævnt tidligere, var der et andet flow i den netbaserede undervisning i forhold til skolens, som 
var mere opdelt med flere pauser og dermed flere forstyrrelser og afbrydelser af arbejdet. 
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Bilag 
 

Bilag 1: Ukrudt undervisningsforløb 

Del 1   

Basisviden om ukrudt   

Mandag 11. maj 2020  
  

Introduktion til opgaven    
  

I Dag skal I læse om hvad ukrudt egentlig er. I arbejder sammen i jeres grupper og 
laver besvarelser sammen.  
  

Ukrudt er planter, som ikke er ønskede. Når du sidder og læser på nettet om lidt, vil 
du opdage at man gør forskel på “uønsket vegetation” og “egentlig ukrudt”.   

Eksempel på uønsket vegetation er et birketræ midt i et blomsterbed. Eksempel på 
egentligt ukrudt er mælkebøtter i græsplænen.   
  

For nogle mennesker, er ukrudtsplanter nogle man ikke vil have i sin have. For andre, 
som landmænd, kan ukrudt være skadeligt for afgrøderne. Nogle ukrudtsplanter er 

giftige, mens andre er spiselige og fyldte af vitaminer og mineraler.   
  
Meningen med del 1 er, at du skal finde ud af hvad ukrudt er, hvorfor man ønsker at 

bekæmpe det og hvorfor det er så svært at bekæmpe.   
  

Måden du finder denne viden, er at læse.   
  
Jeg har fundet nogle steder på nettet som giver gode informationer om emnet. Se de 

5 links under “læsestof”. Inden du læser løs, få et overblik over spørgsmålene, så du 
ved hvad du leder efter når du læser de links jeg har givet.  

  
  

Læsestof   
  
Link 1:   

https://da.wikipedia.org/wiki/Ukrudt   
Link 2:   

 https://dUkrudta.wikipedia.org/wiki/Kategori:Ukrudtsplanter   
Link 3:    
https://da.wikipedia.org/wiki/Pionerart   

Link 4:    
https://da.wikipedia.org/wiki/Pionerplante   

Link 5:    
http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Landbrug_og_havebrug/Ukrudt_og
_ukrudtsbek%C-3%A6mpelse/ukrudt   

  
Billede 1  

https://da.wikipedia.org/wiki/Ukrudt
https://da.wikipedia.org/wiki/Kategori:Ukrudtsplanter
https://da.wikipedia.org/wiki/Ukrudt
https://da.wikipedia.org/wiki/Kategori:Ukrudtsplanter
https://da.wikipedia.org/wiki/Pionerart
https://da.wikipedia.org/wiki/Pionerplante
http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Landbrug_og_havebrug/Ukrudt_og_ukrudtsbek%C3%A6mpelse/ukrudt
http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Landbrug_og_havebrug/Ukrudt_og_ukrudtsbek%C3%A6mpelse/ukrudt
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Page Break  

  
Spørgsmål til besvarelse  

  
  
Jeg har lavet 11 spørgsmål.   

Dem må du gerne kopiere og sætte ind i dit eget tekstdokument og besvare.  
Når du har besvaret spørgsmålene, sæt dit dokument ind i mappen “del 1”, samme 

mappe som denne opgave ligger i. Jeg vil kigge på din besvarelse og skrive noget om 
den i dit dokument.   
  

1 Hvilket sprog kommer ordet ukrudt fra? (link 1)   
2 Hvorfor bliver ukrudt betragtet som skadeligt? (link 2)   

3 Hvorfor bliver ukrudt betragtet som pionerarter? (link 1, 3 og 4)   
4 Hvad er frøukrudt? (link 1)   
5 Hvordan bekæmper man frøukrudt? (link 1)   

6 Hvad er rodukrudt? (link 1)   
7 Hvordan bekæmper man rodukrudt? (link 1)   

8 Hvad er forebyggende bekæmpelse? (link 5)   
9 Hvad er direkte bekæmpelse? (link 5)   

10 Hvilken type ukrudtsbekæmpelse ser du på billede 1? (hint: link 5)   
11 Hvordan kan du bruge det du har læst i del 1 i din hverdag?   
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Lektier  

  
Del 2 handler om at tage billeder af ukrudt og lave fælles klasse slideshow, I må 
gerne arbejde i samme grupper og aflevere sammen.  

  
Del 2 er lektier, som skal laves senest til torsdag den 14. maj 2020.  

  
Hvis I har spørgsmål  
  

I er velkommen til at skrive til mig (Abygail) på min e-mail, jeg tjekker den mange 
gange dagligt og vil svare hurtigst muligt, adressen er:  

3026985@ucsyd.dk  
  
  

Del 2  

Undersøgelse i dit nærområde   

lektier til torsdag 14. maj 2020  

  
Introduktion til opgaven    

  
Del 1 har givet dig lidt viden om hvad ukrudt er og hvad man gør for at bekæmpe 

det.    
  
Målet med del 2 er at undersøge hvilke typer ukrudt du har der hvor du bor. Jeg ved 

ikke om du bor i hus eller lejlighed, i by eller på landet, men jeg er sikker på at der er 
ukrudt lige meget hvor du bor.   

  
Vi skal lave en fælles præsentation i google slides med billeder og navne af hinandens 
ukrudt, og om man bruger noget til at bekæmpe ukrudt. For at du kan lave dit slide 

skal du gå ud og kigge i området nær din bolig. Der skal du vælge en ukrudtsplante 
og tage et billede af den. Hvis du ikke kender navnet på planten, find navnet enten 

ved at spørge dine forældre, mig eller bruge internettet. Et godt værktøj til at finde 
navn på planter er google lens, som man kan installere på sin smartphone og bruge 
enten med det samme udenfor eller når man har det færdige billede på telefonen. 

Billedet og navnet skal bruges til slideshowet.   
Du skal også undersøge om der bekæmpes ukrudt der hvor du bor. Hvis der gør, 

hvordan bliver det gjort. Måden at bekæmpe ukrudt på skal også med på dit slide, 
hvor du f.eks. skriver “vi bekæmper ukrudt ved at brænde det af”.    
  

Som gruppe må I gerne lave flere slides, f.eks. et for hver person, så man kan se 
billedet ordentligt.  

  
  
Hjælp og værktøjer  

  
Hjælp til plantenavne:   

Google lens   
  

mailto:3026985@ucsyd.dk
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Billedguide af typiske ukrudtsplanter:   
https://www.bolius.dk/saadan-ser-ukrudtet-ud-34028   

  
Oversigt af navnene og information om forskellige ukrudtsplanter:   
https://da.wikipedia.org/wiki/Kategori:Ukrudtsplanter   

  
  

  
  
  

Dit slide skal indeholde  
  

Billede af en ukrudtsplante.   
Navnet på den plante som er på billedet.   
Måden ukrudt bliver bekæmpet der hvor du bor.   

Jeres navne.  
  

Jeg opretter slideshow med navnet “ukrudtshow”, som ligger i denne her mappe “del 
2”. Slides bliver tilføjet efter først til mølle- princippet.     
  

Vi ses igen mandag den 18. maj.  
  

Hvis I har spørgsmål  
  

I er velkommen til at skrive til mig (Abygail) på min e-mail, jeg tjekker den mange 

gange dagligt og vil svare hurtigst muligt, adressen er:  
  

3026985@ucsyd.dk  
  
  

Del 3  

Ukrudtsbekæmpelse i landbruget   

mandag 18. maj 2020  

  

  
Introduktion til opgaven    

  
I denne opgave skal vi se på dyrkning af kartoffel på to måder, den ene er hvor man 
vælger at bruge et bestemt ukrudtsmiddel, den anden hvor man dyrker dem 

økologisk.  
Se links under “læsestof”.   

Jeg har lavet spørgsmål, se “spørgsmål til besvarelse”.   
Dem må du gerne kopiere og sætte ind i dit eget tekstdokument og besvare.  
Svarene må gerne laves i grupper og skal afleveres samme sted som spørgsmål sidste 

mandag.  
  

  
Læsestof   
  

https://www.bolius.dk/saadan-ser-ukrudtet-ud-34028
https://da.wikipedia.org/wiki/Kategori:Ukrudtsplanter
mailto:3026985@ucsyd.dk
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Link 1:   

https://www.dr.dk/nyheder/ikke-godkendte-pesticider-paa-marken-miljoestyrelsen-
giver-landbruget-dispensation-aar-efter   
  

Link 2:    
https://okologi.dk/media/2466070/dyrkningsvejledning_spisekartofler_web.pdf   

  
  
  

  
  

Page Break  
  
Når man vælger at bruge ukrudtsmiddel  

  
Der findes mange forskellige sprøjtemidler som man bruger i landbruget. Lad os se 

nærmere på stoffet som hedder rimsulfuron.    
  
Hvad er Rimsulfuron   

  
Rimsulfuron er et ukrudtsmiddel som bruges efter spiring på afgrøder som majs og 

kartofler, mod en række enårige og flerårige græsser og bredbladet ukrudt.   
  
Hvorfor bruger landmænd rimsulfuron   

  
Svaret på dette skal du finde. Læs denne artikel om en landmand som 

bruger rimsulfuron, og se også den lille animation i slutningen, som viser hvordan 
giftige stoffer finder vej ned til grundvandet. Artiklen finder du i link 1.   

  
Besvar de første to spørgsmål som står under “spørgsmål til besvarelse”.  
  

  
Når man vælger at dyrke økologiske kartofler  

  
Link 2 har en dyrkningsvejledning til økoligiske spisekartofler, læs side 15 som 
handler om ukrudt. Bagefter, besvar de sidste to spørgsmål under punktet “spørgsmål 

til besvarelse”.  
  

Page Break  
  
Spørgsmål til besvarelse  

  
Hvilken risiko er der ved at bruge ukrudtsmidlet rimsulfuron?   

Hvad ville der ske med landmændenes udbytte hvis de ikke brugte rimsulfuron?   
Hvorfor er det vigtigt at bekæmpe ukrudt når man dyrker kartofler?   
Hvordan bekæmper man ukrudt når man ikke sprøjter med ukrudtsmiddel?   

  
  

Del 4  

https://www.dr.dk/nyheder/ikke-godkendte-pesticider-paa-marken-miljoestyrelsen-giver-landbruget-dispensation-aar-efter
https://www.dr.dk/nyheder/ikke-godkendte-pesticider-paa-marken-miljoestyrelsen-giver-landbruget-dispensation-aar-efter
https://okologi.dk/media/2466070/dyrkningsvejledning_spisekartofler_web.pdf
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Oplevelse og kreativitet   

Lektier til mandag 25. maj 2020  

  

  
Introduktion til opgaven    

  
  
Ukrudtsplanter er gode til at overleve og formere sig, nogle er giftige og andre er ret 

sunde at spise. De har smukke blomster, de dufter ofte godt.   
  

Hvis man arbejder i grupper, skal gruppen vælge 2 opgaver.  
  
  

Opgave 1: Billeder  
  

  
Gå på opdagelse udenfor og tag nogle billeder af ukrudts planter. Vær kreativ og lav 
et slideshow eller kollage eller et tekstdokument eller noget helt andet med dine 

billeder.  
 Del det du har fremstillet i mappen “del4” med navn.   

  
  
Opgave 2: Pluk en buket  

  
  

Ukrudts blomster er ret smukke.    
I blomster bede gør man en masse for at fjerne dem for at give plads til en anden 
blomst, som ikke kan overleve, medmindre den får den rigtige pleje.   

Din opgave er at gå på jagt efter ukrudts blomster du synes ser godt ud og plukke 
dem. Anret en buket i et glas, vase eller hvordan du har lyst.   

Tag et billede af den eller tegn den og del i mappen "del 4" med navn.   
 Page Break  
  

Opgave 3: Undersøg en mælkebøtte  
  

  
Mange som har en græsplæne vil gerne have deres mælkebøtter fjernet. Læs link 1 

for at få information og ideer til fjernelse af en mælkebøtte. Prøv selv at grave en 
op.    
Mælkebøtter er en del af kurvblomstfamilien, se link 2. Kig på blomsten, se link 2.   

Tag et billede af din mælkebøtte eller tegn den og del det i mappen “del 4” med 
navn.   

  
Link 1:   
https://www.husplushave.dk/fjerne-maelkeboetter/   

Link 2:   
http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Botanik/Kurvblomstordenen_(Aster

ales)/kurvblomstfamilien   
  

https://www.husplushave.dk/fjerne-maelkeboetter/
http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Botanik/Kurvblomstordenen_(Asterales)/kurvblomstfamilien
http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Botanik/Kurvblomstordenen_(Asterales)/kurvblomstfamilien
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Opgave 4: Lav mad  

  
  
Prøv at lave mad med brændenælder.   

Læs link1 inden du plukker dem.   
Link 1 har opskrift på en suppe og link 2 på en pesto. Del din oplevelse og dine 

billeder i mappen “del 4” med navn.   
Link 1:   
https://www.dn.dk/nyheder/brug-braendenaelder-i-maden/   

Link 2:   
https://naturguide.dk/velsmagende-braendenaelde-pesto/   

  
  
  

Opgave 5: Hjælp med bekæmpelse  
  

  
Hvis du bor et sted hvor der bekæmpes ukrudt, spørg om du kan give en hjælpende 
hånd. Vær med og oplev hvordan det er. Skriv nogle ord om din oplevelse, f.eks. om 

det var svært, hvad du gjorde. Du er velkommen til at tage et før og efter billede af 
stedet der fjernes ukrudt eller billede af ukrudts bunken.  Del det du har fremstillet i 

mappen “del4” med navn.  
  
  

Opgave 6: Undersøg en mark  
  

  
Hvis du bor på landet, tæt på en mark, gå en tur langs marken eller på den hvis 

marken er din families. Kig på hvilke ukrudtsplanter der er.  Læs link 1 om hvad 
forskellige ukrudtsplanter kan fortælle om den jord de vokser i. Skriv om du har 
fundet nogle af de planter der bliver skrevet om i på Økologisk landsforeningens 

hjemmeside (se link 1). Del gerne et billede af marken og ukrudtet, hvis du har nogle 
at dele.   

 Del det du har fremstillet i mappen “del4” med navn.  
Link 1:  
https://okologi.dk/landbrug/viden/planteavl/opbygning-af-jordens-frugtbarhed-med-

kompost/kapitel-5-ukrudt   
  

  
Opgave 7: Kreativ  
  

  
Brug ukrudt som inspiration til at lave noget kunstnerisk. Det må være en tegning, et 

billede, et billede hvor du leger med farver i et billedbehandlingsprogram, en 3D 
model af en blomst, modellervoks model, maleri, kunst ud af selve planterne eller 
noget helt anderledes som ikke en nævnt her.   

Tag et billede af dit resultat og del det du har fremstillet i mappen “del4” med navn.  
  

Del 5  

https://www.dn.dk/nyheder/brug-braendenaelder-i-maden/
https://naturguide.dk/velsmagende-braendenaelde-pesto/
https://okologi.dk/landbrug/viden/planteavl/opbygning-af-jordens-frugtbarhed-med-kompost/kapitel-5-ukrudt
https://okologi.dk/landbrug/viden/planteavl/opbygning-af-jordens-frugtbarhed-med-kompost/kapitel-5-ukrudt
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Hvad med dig   

  
  

Introduktion til opgaven    

  
Denne del er den sidste og handler om vores verden og hvordan vi kan passe på den. 

Der findes organisationer som prøver på at gøre meget forskelligt for at passe på 
naturen, miljøet, dyr, mennesker. Den enkelte landmand kan vælge hvordan han vil 
behandle jorden og planterne. Den enkelte person kan vælge hvordan man behandler 

sin egen have, hvad man spiser, hvad man gør med sit affald. Mening med denne del 
er, at du dykker ned i et af FN’s mål, at du læser om hvad andre gør for at passe på 

naturen og at du selv tænker over hvad du gør.   

  

Se links under “læsestof”.   
Jeg har lavet spørgsmål, se “spørgsmål til besvarelse”. Dem må du gerne kopiere og 
sætte ind i dit eget tekstdokument og besvare. Når du har besvaret spørgsmålene, 

sæt dit dokument ind i mappen “del 5”, samme mappe som denne opgave ligger i. Jeg 
vil kigge på din besvarelse og skrive noget om den i dit dokument.   

  
  
Læsestof   

  
Link 1:   

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene   
  

Link 2:   

https://www.verdensmaalene.dk/maal/15   

  

Link 3:    
https://lf.dk/viden-om/oekologi/om-okologi  

  
Link 4:  
https://www.tvmidtvest.dk/midt-og-vestjylland/landmand-opfinder-ukrudts-stribe-nu-

har-den-bredt-sig-til-hele-landet  
  

Link 5:  
https://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/  

  
  
  

  
FN’s verdensmål  

  

FN har 17 verdensmål og du har måske arbejdet med nogle af dem i forskellige 

fag. Hvis du vil havde dem genopfrisket, kan du se link 1.  

Lige nu ser vi kun på et af målene, mål 15, se link 2 eller se her:  

  

MÅL 15: LIVET PÅ LAND   

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
https://www.verdensmaalene.dk/maal/15
https://lf.dk/viden-om/oekologi/om-okologi
https://www.tvmidtvest.dk/midt-og-vestjylland/landmand-opfinder-ukrudts-stribe-nu-har-den-bredt-sig-til-hele-landet
https://www.tvmidtvest.dk/midt-og-vestjylland/landmand-opfinder-ukrudts-stribe-nu-har-den-bredt-sig-til-hele-landet
https://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/
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BESKYTTE, GENOPRETTE OG STØTTE BÆREDYGTIG BRUG AF ØKOSYSTEMER PÅ LAND, 
BEKÆMPE ØRKENDANNELSE, STANDSE UDPINING AF JORDEN OG TAB AF 
BIODIVERSITET   

   
En af tingene som står i indledende tekst er:   
  
“Vores liv er lige så afhængig af jorden som af havet i forhold til vores ernæring og vores levebrød. 
Planteliv leverer 80 procent af vores kost, og vi er afhængige af landbruget, som en vigtig økonomisk 
ressource og som middel til udvikling. Skove dækker 30 procent af jordens overflade og er vitale 
levesteder for millioner af arter, og vigtige kilder til ren luft og vand, samt afgørende for bekæmpelse af 
klimaforandringer.”   

  

Mål 15 har mange delmål, den mest passende til vores ukrudts forløb er dette:  
  
15.1 Inden 2020, sikre bevarelse, genoprettelse og bæredygtigt brug af økosystemer på land og i 
ferskvand, specielt skove, vådområder, bjerge og tørområder i henhold til forpligtelser under 
internationale aftaler.   
  

Lad os se videre på hvad man kan gøre for at opfylde dette mål.   
  

  
Opnåelse af FN’s  verdens mål i samfundet  
  

I del 4 læste du om en økologisk måde at dyrke kartofler.   
I denne del skal du se på en tekst fra organisationen landbrug og fødevarer, for at se 

hvad de gør for at tage hensyn til naturen og miljøet, læs link 3.   
Besvar derefter det første spørgsmål.  
  

En enkelt landmand kan også gøre sin del for at hjælpe naturen. Læs link 4 og se det 
lille nyhedsindslag.   

Besvar derefter det andet spørgsmål.  
  

  
  
Din hverdag  

  
Du gør en forskel med de valg du træffer i din hverdag, med det mener jeg fornuftige 

valg, ikke ekstreme valg. For eksempel, behøver du ikke blive veganer hvis du kan 
lide bøf, men du må gerne tænke over hvordan koen har haft det mens den levede. 
Valg du træffer skal give mening for dig.  

  
Link 5 har lidt inspiration til hvad man kan gøre i sin hverdag for at hjælpe naturen og 

miljøet, kig på de ting.   
  
Hav alle 5 dele af ukrudts forløbet i hovedet og besvar de sidste spørgsmål.   

  
  

Spørgsmål til besvarelse  
  
Hvad gør landbrug og fødevarer for at opnå FN’s mål 15?   

Hvad gør landmænd i TV midtvest’s udsendelse for at opnå FN’s mål 15?   
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Hvis du har mange mælkebøtter i græsset, hvad vil du gøre og hvorfor?  
Gør du allerede noget i din hverdag for at tage hensyn til miljøet og naturen?  

Hvad kunne du tænke dig at blive bedre til at gøre for at tage hensyn?  
 
Fælles klassediskussion. 
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Bilag 2: Lektionsplaner 

 
Undervisningsgang nr. 1, mandag den 11. maj 2020 

Sekvens Beskrivelse Formål Indhold  Aktivitetsform Tid 
1 Kort præsentation af 

mig samt 
præsentation af 
undervisningsforløbets 
navn 

Give eleverne mulighed for 
at sætte ansigt på hvem skal 
undervise dem. 

Læreren præsenterer 
mig og overlader 
ordet til mig hvor jeg 
taler til klassen. 

Lærerstyret 
envejskommunikation, først er det 
læreren efterfulgt af mig. 
Elevernes mikrofoner er sat på 
mute. De har lov til at sige noget 
når der er givet mulighed for det. 

5 min. 

2 Præsentation af selve 
forløbet (del 1) og 
forklaring af opgaver 

Give eleverne en præcis 
forklaring på hvor 
opgaverne ligger, hvordan 
de skal besvare dem og 
hvad de skal læse for at 
besvare dem. Med det 
starter formidlingsloop. 

Læreren overlader 
ordet til mig. Jeg 
laver en kort 
indledning til ukrudt 
og fortæller derefter 
at de skal finde viden 
ved at læse både 
opgavebeskrivelsen 
og links som hører til 
opgaverne.  

Læreren hjælper med at få det 
tekniske til at virke, som at dele 
min skærm. Bagefter er det envejs 
kommunikation hvor jeg 
præsenterer stof of eleverne er på 
mute. 

15 min. 

3 Læsetid og gruppetid Elevernes arbejde med stof, 
både det selvstængige og 
gruppearbejdet sætter den 
primære læreproces i gang. 
Meningen er at få dannet 
grundviden om ukrudt.  

I starten arbejder 
eleverne individuelt 
og læser stoffet.  
Når stoffet er læst, 
går de sammen i de 
grupper som de på 
forhånd var i, som var 
deres 
nødundervisnings 
grupper. Her 
samarbejder de over 
google meet og i 
fælles 
gruppedokument, 
hvor de skriftligt 
besvarer spørgsmål. 

Elevstyret aktivitet, de læser og 
kommunikerer selv indbyrdes om 
hvornår de er klar til at 
samarbejde i grupper. 
Jeg observerer, for jeg har 
mulighed for at gå ind i de 
forskellige grupper og se deres 
fremskridt i tekst dokumentet.  

60 min. 

4 Gruppesamtaler For at give eleverne 
vejledning i deres 
besvarelser og dermed 
opfylde vejledningsloop og 
for at introducere dem til 
deres lektier og dermed 
opfylde formidlingsloop. 

Hver gruppe får 
besøg, hvor jeg 
kommenterer på 
deres besvarelser, 
besvarer spørgsmål 
og forklarer hvad 
lektier er til senest på 
torsdag i samme uge. 

Lærestyret dialog hvor jeg får 
ordet, læreren er tilstede. Biologi 
læreren åbner mulighed for at jeg 
kan besøge hver gruppe på google 
meet. Her har alle mulighed for at 
deltage i samtalen i hver gruppe. 

40 min. 

5 Feedback Give eleverne en 
tilbagemelding om deres 
arbejde, så de ved om de er 
på rette vej og dermed 
opfylde evalueringsloop. 

Jeg påbegynder 
denne del allerede 
under 
gruppesamtaler 
mundtligt, men jeg 
giver alle grupper en 
skriftlig 
tilbagemelding på 
deres svar i deres 
gruppedokumenter. 

Lærestyret, hvor jeg er feedback-
giveren og elevernes egentlige 
lærer holder sig udenfor denne 
del. 

40 min. 

6 Lektier Give eleverne mulighed for 
at arbejde selvstændigt og 
undersøgende og producere 
et produkt som skal 
kommunikeres til resten af 
klassen ved næste 
undervisningsgang. 

Eleverne laver opgave 
(del 2) som lektier og 
nogle begynder 
allerede lige efter 
vores undervisning er 
afsluttet.  

Elevstyret aktivitet. Eleverne 
vælger at fastholde deres 
nødundervisningsgrupper, så de 
afleverer hver et individuelt 
produkt, men sammen som 
gruppe. 

 

Bilagstabel 2_1: tabel over første undervisningsgang, som foregik 11. maj 2020. Sekvens lektier er med i tabellen, fordi nogle af 
eleverne var gået i gang med deres arbejde lige efter vores gruppesamtale, inden de fik helt fri og selv efter de fik fri, kunne jeg 
følge med at de lagde ting ind i til fælles præsentation næste mandag.  
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Undervisningsgang nr. 2, mandag den 18. maj 2020 

Sekvens Beskrivelse Formål Indhold  Aktivitetsform Tid 

1 Kort hilsen og 
kort gennemgang 
af hvad de lærte 
sidst 

Give eleverne mulighed for 
at huske hvad de lavede og 
være indstillet på ny dag 
med ukrudt. 

Læreren præsenterer mig og 
overlader ordet til mig hvor jeg 
taler til klassen. 

Lærerstyret 
envejskommunikation, 
først er det læreren 
efterfulgt af mig. 
Eleverne sidder i 
klasselokalet på deres 
skole og ser mig på 
storeskærm. 

10 min. 

2 Gennemgang af 
fælles produkt 

Give eleverne direkte 
feedback på deres produkt 
og dele deres viden, så alle 
får gavn af den. Det er en del 
af evalueringsloop. 

Læreren overlader ordet til mig. 
Jeg gennemgår stille og roligt deler 
fælles slideshow og kommenterer 
på hvert billede. Eleverne kommer 
med kommentar og får mit svar 
hver gang der er noget at 
kommentere. 

Lærerstyret 
kommunikation med 
åbenhed overfor 
elevernes kommentar.  

20 min. 

3 Gennemgang af 
den nye del (del 
3) 

 Give eleverne information 
om indholdet af opgaven 
samt hvilke spørgsmål de 
skal svare på og hvor de 
finder stoffet de skal læse. Et 
formidlingsloop og udvidelse 
af den primære læreproces 
til den sekundære. 

Jeg fortæller eleverne om det nye 
emne, som både kan ses som en 
fortsættelse og udvidelse af dele 1 
og 2. Sammen gennemgår vi hvad 
deres opgaver går ud på, hvor de 
stiller spørgsmål og får svar. 

 Lærerstyret dialog, hvor 
jeg først kommunikerer 
noget og derefter er der 
mulighed for at få stillet 
sine spørgsmål inden 
man går i gang med 
opgaven. 

20 min. 

4 Læsetid og 
gruppetid 

Elevernes arbejde med stof, 
både det selvstængige og 
gruppearbejdet udvider den 
primære læreproces til den 
sekundære. 
Meningen er at få dannet en 
mere dybdegående 
forståelse af ukrudt og 
konsekvens af dets 
bekæmpelse og dermed 
også betydning for vores 
dagligdag. 

I starten arbejder eleverne 
individuelt og læser stoffet. Når 
stoffet er læst, går de sammen i de 
grupper som de på forhånd var i, 
som var deres nød undervisnings 
grupper. Her arbejder de sammen 
om besvarelse af opgaverne 
skriftligt i et fælles 
gruppedokument. 

Elevstyret aktivitet, de 
læser og kommunikerer 
selv indbyrdes om 
hvornår de er klar til at 
samarbejde i grupper. 
Mens de arbejder fysisk 
sammen, observerer jeg 
og følger med i deres 
arbejde i google.  

60 min.  

5 Fælles 
gennemgang 

Feedback, vejledningsloop 
og formidlingsloop.  

Vi gennemgår deres besvarelser og 
afklarer om de har forstået det 
læste stof. Efter samtale om 
dagens stof går vi videre til at 
gennemgå deres lektier, opgave de 
skal lave til næste mandag og 
fremlægge for mig i deres grupper. 

Lærerstyret dialog. Jeg 
kom med feedback på 
deres besvarede 
spørgsmål og elever 
havde mulighed for at få 
afklaret tvivl både om 
dagens opgave og 
opgaven de skal 
forberede til 
fremlæggelse. 

30 min. 

6 Lektier Give eleverne mulighed for 
at arbejde selvstændigt og 
undersøgende og producere 
et produkt som skal 
kommunikeres til resten af 
klassen ved næste 
undervisningsgang. 

Eleverne tager stilling til hvilke 
delopgaver de skal lave i deres 
gruppe (del 4). Hver gruppe skal 
vælge to delopgaver og tage stilling 
til hvordan de vil præsentere dem 
for mig næste gang. Valg af opgave 
og fremvisningsmåden skrives op 
inden de får fri. 

Elevstyret aktivitet. Jeg 
fulgte med online i hvad 
deres beslutning var 
omkring fremlæggelse til 
næste mandag. 

40 min. 

Bilagstabel 2_2: tabel over anden undervisningsgang, som foregik 18. maj 2020. 
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  Undervisningsgang nr. 3, mandag den 25. maj 2020 

Sekvens Beskrivelse Formål Indhold  Aktivitetsform Tid 

1 Kort hilsen og 
elevernes 
fremlæggelse 

Eleverne kommunikerer 
deres faglige viden til 
klassekammerater.  

Læreren præsenterer mig kort. Jeg 
præsenterer migselv kort, selvom 
vi har set hinanden over nettet, er 
det alligevel noget andet at se alle i 
et klasselokale. Der er seks grupper 
og de præsenterer hver deres 
opgaver ved at slutte en computer 
til storeskærmsprojektor på skift. 
Præsentationer er korte, alle har 
lavet en og to af grupperne har 
lavet meget detaljerede 
præsentationer med mange 
informationer. 

Lærerstyret dialog i 
starten. Elevstyret 
fremlæggelse bagefter. 

30 min. 

2 pause  Skolens måde at håndtere 
covid-19 retnigslinjer. 
 

 I denne pause bruger jeg nogle 
minutter på at slutte min egen 
bærbar til for ta finde ud af at jeg 
ikke kan gå på skolens netværk og 
at de ansvarlige person ikke er 
tilstede den dag. Jeg får lov til at 
bruge skolens computer. 

ingen 10 min. 

3 Gennemgang af 
den nye del (del 
5) 

Formidle nyt stof og kæde 
det sammen med det 
eleverne allerede har lært 
om ukrudt. 

Jeg fortæller eleverne om det nye 
emne ved at gennemgå nogle 
slides. Jeg sætter fokus på at læse 
det relevante FN verdensmål 
sammen. Vi stopper undervejs og 
svarer på et spørgsmål vi finder 
svar på i fællesskab ved at læse 
noget på nettet på storskærm. 

 Lærerstyret 
envejskommunikation i 
starten, hvor jeg 
gennemgår nogle slides. 
Lærerstyret dialog, når vi 
taler om spørgsmålet. 

40 min. 

4 pause Skolens måde at håndtere 
covid-19 retnigslinjer. 
Afspritning og udluftning af 
lokale i længere tid. 
Lærerværelset er tilpasset til 
at lærere kan være der i 
pausen, idet der er forskudte 
ringetider. Elever er udenfor. 

Alle holder pause.  ingen 40 min.  

5 Fortsat 
gennemgang og 
gruppearbejde 

Formidle nyt stof og kæde 
det sammen med det 
eleverne allerede har lært 
om ukrudt. Eleverne skal 
selvstændigt arbejde med 
stof ved at læse og derefter 
tale sammen om det i 
grupper, hvilket giver 
mulighed for kommunikation 
og perspektivering. 

Jeg fortsætter med at gennemgå 
slides, hvor vi sammen i fællesskab 
kigger stoffet igennem. Derefter 
læser eleverne al stof igen selv og 
går sammen i deres grupper, når 
hver gruppe er klar til det. Jeg går 
imellem de forskellige grupper og 
taler med dem, hvor de fortæller 
mig hvad de har svaret, stiller 
spørgsmål og hvor jeg stiller dem 
ledende spørgsmål. Når alle 
grupper er færdige, gennemgår vi 
tingene fælles og tager en samtale 
om hvad hver elev allerede gør og 
gerne vil gøre i sin dagligdag for at 
opfylde FN´s verdensmål. 
Alt afsluttes med at jeg siger farvel 
og tak. 

Lærerstyret 
envejskommunikation i 
starten, dialog med 
afklaring af elevernes 
opgave, elevstyret 
selvstudie og derefter 
elevstyret 
gruppearbejde, med 
mulighed for dialog med 
mig. Alt afsluttes med 
fælles diskussion. 

50 min. 

6 spisepause Alle elever spiser udenfor Jeg tager afsted. ingen 40 min. 

7 evaluering Give eleverne mulighed for 
at komme med deres 
kommentar til selve 
undervisningsforløbet, deres 
feeback. 
En hjælp til min egen 
selvevaluering. 

Efter aftale med elevernes 
biologilærer laver eleverne en 
evaluering af undervisning og 
skriver deres svar i google, så jeg 
kan se deres besvarelser bagefter. 

Elevernes egen lærer 
styrer. 

40 min. 

Bilagstabel 2_3: tabel over 3. undervisningsgang, hvor alle parter var tilstede på skolen. 
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Bilag 3: Elevernes besvarelser 
Eksempel på elvernes besvarelse af spørgsmål til del 1 og del 3 (taget fra en gruppe) 

Del 1: 

Hvilket sprog kommer ordet ukrudt fra? (link 1)   

• Det kommer fra tysk, unkraut og på ældre dansk hed det ugræs  
  

Hvorfor bliver ukrudt betragtet som skadeligt? (link 2)   

• De bliver betragtet som skadelige planter er det fordi de kæmper om vand og noget ukrudt kan være giftigt.  
  
Hvorfor bliver ukrudt betragtet som pionerarter? (link 1, 3 og 4)   

• Fordi nogle arter vokser efter katastrofer efter det har ødelagt den hidtidige vegetation  
  
Hvad er frøukrudt? (link 1)   

• Ukrudt det spirer fra et frø det er enårig.  
  
Hvordan bekæmper man frøukrudt? (link 1)   

• Sørger for at frøene ikke kan få sollys.  
  
Hvad er rodukrudt? (link 1)   

• Ukrudt med en rod, det er flerårig.  
  
Hvordan bekæmper man rodukrudt? (link 1)   

• Man skal sørge for at roden ikke for næring.   
  
Hvad er forebyggende bekæmpelse? (link 5)   

• At man dyre det samme i nogle år i træk så undgår man at der kommer ukrudt i det.  
  
Hvad er direkte bekæmpelse? (link 5)   

• Det kan være ved fx. kemiske eller fysiske metoder.  

  
Hvilken type ukrudtsbekæmpelse ser du på billede 1? (hint: link 5)   

• Det er en skyggeplante.  
  
Hvordan kan du bruge det du har læst i del 1 i din hverdag?   

• Så ved vi hvordan man skal forholde sig til ukrudt og hvordan man bekæmper det og hvor hurtigt ukrudt spreder sig.  
Del 2: 

• Hvilken risiko er der ved at bruge ukrudtsmidlet rimsulfuron?   
Risikoen er at det kan ryge ned i grundvandet og ødelægge det hele.  
  

• Hvad ville der ske med landmændenes udbytte hvis de ikke brugte rimsulfuron?  
 De vil få meget mindre udbytte og færre peng og det vil gå meget langsommere.  
  

• Hvorfor er det vigtigt at bekæmpe ukrudt når man dyrker kartofler?   
Så kartoflerne kan vokse.  
  

• Hvordan bekæmper man ukrudt når man ikke sprøjter med ukrudtsmiddel?   
Tildækning af kartoflerne med plastik.   
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Eksempel på et slide lavet til del 2: 

 

 

 
 

 

 
Gruppernes valg af opgaver til del 4: 
Gruppe  Opgaver  Præsentation  

1 6:Undersøg en mark  
7:Kreativ  

slideshow og papir  
  

2 2:Pluk en buket  
7:Kreativ  

slideshow og papir  
  

3 1:Billeder  
2:Pluk en buket  

slideshow og papir  
  

4 4: Lav mad  
7: Kreativ  

slideshow og papir  
  

5 2:Pluk en buket  
6:Undersøg en mark  

slideshow  

6 1:Billeder  
7:Kreativ  

slideshow og papir  
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Eksempler på slides til del 4: 
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Bilag 4: Elevernes evaluering 
 

Elev Hvordan synes du 
at forløbet om ukrudt har været? Hvorfor
?  

Hvilke dele 
var gode og hvilke var dårlige? Begrund
.  

Hvordan synes du 
“meet” undervisningen var?  

Pige  det var et rimeligt let forløb og var let 
at arbejde i  

grupperne vi sad i kunne have været 
bedre og abigail virkede meget nervøs 
men ellers var det et godt forløb  

jeg var syg den dag og kunne ikke delta
ge  

Pige jeg synes det har været fint fordi at vi 
har lært en 
masse nye ting ov vi fik lov til at prøve nog
et nyt  

  
  
  

da 
vi havde online undervisning kunne jeg i
kke så godt li det fordi det 
var lidt bøvlet  
men da vi var i klassen var det meget 
bedre fordi der var mere kontakt 
og i kunne forklare det nemmere da vi 
var der  

jeg synes det 
var meget forvirrende men det 
var fint nok  

  
  
  

Pige Jeg synes det var et lidt kedeligt forløb 
fordi jeg ikke synes ukrudt er særligt 
interessant  
  

Jeg synes det var godt at hun forklarede 
det så godt som hun gjorde og det 
dårlige var at opgaverne var lidt for 
nemme  

Jeg synes meet undervisningen var 
god  

Pige Det 
var lidt “meh”. jeg blev ikke rigtig fanget og
 det blev lidt kedeligt.  

Der var mange gode informationer men 
der var ikke meget øjenkontakt og det 
var lidt kedeligt.  

Det 
var fint bortset fra nogle problemer me
d at finde tingene inde på meet.  

Pige Jeg synes at det var rigtig godt. Det var 
hyggeligt og ikke alt for svært.  

Jeg var glad for grupperne. Jeg var glad 
for de opgaver vi fik, de var nemme nok 
men vi fik stadig den viden vi normalt 
fik.  

Jeg synes at Meet møderne var meget 
fine, det gik fint og det var ikke for 
besværligt.  

Pige Jeg synes det har været fint, fordi vi har 
fået info omkring ukrudt og hvordan man 
kan bekæmpe det.  

Del 4 var god, fordi man skulle løse 
forskellige opgaver. Jeg synes ikke at 
der decideret var den del der var dårlig.  

Jeg syntes det var fint.  

Pige Jeg synes det har været ok. Altså jeg synes 
ikke det har været det mest spændende 
emne vi har haft om, men det har da været 
ok interessant.  

Altså jeg synes at det med 
at abygail kom herud var det bedste 
fordi det var nemmest, men jeg syntes 
at det med og læse og svare på 
spørgsmål var lidt kedelig  

Jeg syntes det har været fint nok  

Pige Jeg synes forløbet om ukrudt var fint, at vi 
har lært mere om ukrudt & det har været 
et spændende emne  

Jeg kunne godt lide der var vi skulle lave 
de der opgaver fra 1-7 hvor vi selv 
måtte vælge hvad vi ville lave  

Undervisningen på meet var ok  

Pige Jeg synes at forløbet har været okay, men 
jeg synes ikke at ukrudt var et særlig 
interessant emne.  

Jeg synes at det var godt at der var flere 
opgaver at vælge mellem, men jeg 
synes ikke at emnet var så spændende.  

Jeg synes at det var svært at holde 
koncentrationen på meet, ikke kun i 
dette forløb men også generelt.  

dreng Jeg synes det har været et 
okay forløb fordi vi har lært en masse 
om ukrudt.  

Jeg syntes det var godt det 
med gruppearbejde og det dårlige er at 
vi skulle side stille hele tiden  

Jeg synes det var okay 
men også lidt kedeligt nogle gange.  

dreng Jeg synes det ikke har været særlig spænde
nde fordi det ikke interessere mig indenfor 
det emne.  

Jeg synes det har været fedt man 
har fået abigail herned  
Og jeg syntes ikke det har været særlig 
interessant.  

Jeg synes det 
har været rigtig godt og det fungerede 
godt.  

dreng Jeg synes det har været godt, for 
vi skulle meget ud og lave opgaverne.  

da 
vi skulle tage billeder af ukrudt, og det d
årlige var da vi sad og lavede opgaver.  
  

Den var fin nok, men 
det er sjovere at arbejde sammen i virk
eligheden. men det fungerede.  
  

dreng Jeg synes forløbet har været anderledes på
 en god måde. Det 
har været noget hvor vi skulle ud og lave n
oget i stedet for at være i klasseværelset  

Det gode ved forløbet var som sagt at 
det var anderledes og at 
vi havde kontakt med andre end vores l
ærere. Det dårlige ved dette forløb var 
at vi 

Meet Undervisningen var lidt sværere 
end at 
have kontakt med hende fordi man må
ske ikke forstod tingene lige så godt.  
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har været i denne her tid med corona h
vor vi har været på google meet.  

dreng Jeg synes at forløbet om ukrudt har været 
ok. Men jeg synes det 
har været et lidt unødvendigt forløb.  
  

Jeg synes opgaverne var gode da 
det fedt at 
man selv kunne bestemme hvilke opgav
er man ville vælge.  
  

Jeg synes meet undervisningen var 
okay da det ikke var så svært at lave.  

dreng Jeg syntes det var irrelevant og der var 
for meget læsning så man bliver trær af det
  

Jeg syntes at det 
var dårligt man skulle læse virkeligt meg
et  

Jeg syntes det var godt fordi at man 
var hjemme, 
man havde mere tid og ro i forhold til h
vis man var på skolen.  

dreng Jeg synes det 
har været godt jeg lærte rimelig meget syn
es jeg selv  

Jeg synes det gode var at 
vi lærte noget nyt og spændende. ‘  
Det dårlige synes jeg var at 
de ikke altid blev fortalt helt præcist hv
ordan vi skulle gøre de forskellige ting  

Jeg synes det var 
okay fordi jeg kunne følge med i meet 
mødet og det 
var både sjovt og spændende og meget
 lærerigt  
  

dreng Jeg syntes at der var for meget læsning  en dårlig ting er at der er for meget 
læsning og en god ting er at det var en 
anderledes undervisning  

de var fine nok fordi at det 
var anderledes   

  
dreng Jeg synes at forløbet har været meget spæ

ndende og godt planlagt. Der 
var ikke rigtig nogle ting jeg kan pege på, sy
nes hun var forberedt godt på undervisning
en.  

gode ting: Forberedt, og godt til at forkl
are  
dårlig ting: Jeg har en dårlig plads så jeg 
ikke kunne se noget  

Meet var nyt og en speciel måde at 
have undervisning på, men 
det gik fint7  

dreng Jeg synes forløbet om ukrudt har være 
godt du var god til at forklare tingene. Dog 
synes jeg har det skal være et andet emne 
næste gang fordi lidt kedeligt  

Jeg synes du var god til at forklare 
tingene. Men det var lidt kedeligt  

Meet undervisningen var ligesom alle 
andre synes jeg man kunne ikke se 
forskel på om det var en almindelig 
lærer eller dig.  

dreng jeg syntes forløbet om ukrudt har været 
god. Grunden til at den er god er fordi at 
den var lidt sjov med 
de valgmugligheder men du må godt lyde 
lidt mere dominerende ellers tror folk de 
kan gøre hvad der passer dem  

det var godt at vi fik 
flere mugligheder og der er ikke nogen 
dårlige ting jeg kan tænke på ellers  

  
  
  

jeg syntes ikke at meet undervisningen 
var god fordi jeg mistede hurtigt fokus  

  
  
  

dreng Generelt synes jeg at forløbet er gået godt. 
Der er ikke noget som var død kedeligt, 
men heller ikke noget som super 
spændende. Jeg synes at jeg fik lært nogle 
ting om ukrudt som jeg ikke vidste, og fik 
konfirmerede andre ting som jeg var 
usikker på.  

De gode dele ved det var at det ikke var 
nogle steder der blev gået for meget i 
dybden, og generelt bare var lidt hist og 
pist omkring det det hele. Dårligt fandt 
jeg ikke meget af.  

Det var simpelt nok, der var ikke dele 
jeg fik misforstået med det, andre 
gange synes jeg bare at nogle folk ikke 
fik noget af det forstået.  

dreng Forløbet om ukrudt har været meget 
interessant, fordi vi lærte noget vi ikke 
havde lært før, vi fik også et indblik i 
hvordan man bekæmpede ukrudt  
  

De gode dele ved dette forløb var at vi 
fik lov til at arbejde sammen om det, vi 
fik også massere af tid til at lave 
tingene. Det dårlige var dog, at det godt 
kunne blive lidt langtrukkent fordi hun 
bare snakkede.  

Jeg syntes ikke meet undervisningen 
var så fantastisk, fordi det altid er 
bedre at være fysisk tilstede.  
  

dreng meget fint og ikke rodet hun forklarede 
godt hvad man skulle gøre og svarer 
henholdsvis godt på spørgsmålene man 
stillede  

syntes det var godt fordi du fik nogle 
valgfrie opgaver man selv kunde velge  
  

meet undervisningen var ikke lige så 
god fordi hun ikke´helt vidste hvordan 
hun gjorde nogle ting  

  
anony
m 

det har været godt, fordi det 
var sjovt og anderledes end det 
vi normalt laver.  
  

det var sjovt at 
lave fremlæggelsen fordi man kunne væ
lge de ting som man selv synes var sjovt  

jeg synes det var lidt kedeligt  

Bilagstabel 4_1: skema over evalueringsspørgsmål som eleverne besvarede. Formuleringer og stavemåder er elevernes.  


