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Undervisningsforløb 
 

Lektioner Emne og indhold Materialer og aktiviteter Læringsmål 

1 Introduktion 
 
 

Som optakt til forløbet skal klassen tale om følgende: 
 

a. Hvorfor ligner vi ofte vores forældre? 
b. Hvorfor ligner vi ikke hinanden i klassen? 
c. Hvad er det, der bestemmer vores udseende? 

- Celledeling (meiose, 
mitose) 
- Gener 
- Kromosomer 
- DNA 
- Proteinsyntese 

2-4 Emne: Gener, kromosomer 
og DNA 

1. Tekstlæsning (Clio): Gener, kromosomer og DNA 
2. Aktivitet (Clio): DNA, kromosomer og gener 
3. Aktivitet (Scandidact): Farvning af kromosomer 
4. Aktivitet (Clio): Se dit eget DNA 
5. Aktivitet (Clio): Genetisk tegn og gæt 

- Jeg kan forklare 
begreber som gener, 
DNA, kromosomer. 
 
- Jeg kan isolere DNA fra 
celler i mit spyt. 
 

2-4 Emne: Celledeling 1. Tekstlæsning (Clio): Celledeling ved mitose 
2. Aktivitet (Clio): Knopskydning 
3. Tekstlæsning (Clio): Celledeling ved meiose 
4. Aktivitet (Clio): Kønnet og ukønnet formering 

- Jeg kan med tekst og 
modeller fortælle om 
mitose- og 
meiose-deling. 

1-2 Emne: Mutationer 1. Tekstlæsning (Clio): Mutationer 
2. Aktivitet (Clio): Skrivetur om gener 

- Jeg kan forklare 
begreber som gener, 
DNA, kromosomer. 

2-5 Emne: Proteinsyntese 1. Tekstlæsning (Clio): Proteinsyntese 
2. Aktivitet (Biologiforbundet): Fra DNA til protein 
3. Aktivitet (Clio): Byg et protein 
4. Produkt (Clio): Proteinsyntese med stopmotion 

- Jeg kan vise 
proteinsyntesen skridt for 
skridt ved at lave en 
stopmotion-film. 
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Indledning 
Elever har generelt svært ved at arbejde med emner som er meget abstrakte i naturfag. Især i genetik og bioteknologi er meget af indholdet på et 
højt, abstrakt niveau, eftersom det er meget små størrelser, man arbejder med. Udfordringen ligger i, hvordan man kan gøre disse størrelser mere 
synlige i sådan en grad, at det både er noget eleverne kan se, tage og føle på. Her er modeller et uundværligt værktøj, der kan være med til at 
fremme elevernes forståelse.  

Lærerfaglig problemstilling 
Hvordan arbejdet med modeller i et undervisningsforløb kan fremme elevernes forståelse og modelleringskompetence. 

Præsentation af undervisningsforløb 
Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i 8. klasses niveau. Forløbet er tiltænkt 10 lektioner, men kan eventuelt forlænges eller forkortes alt 
afhængig af hvor meget man vil gå i dybden med de enkelte aktiviteter. Materialerne i forløbet tager afsæt i læremidlet Clio, samt aktiviteter fra 
Scandidact og Biologiforbundet, da disse materialer rummer forskellige relevante synspunkter og aktiviteter for forløbet.  

Fagbegreber 
I dette undervisningsforløb er der fokus på, at eleverne arbejder med og forstår fagbegreberne arv, herunder emnerne gener, kromosomer, 
mutationer og DNA, og formering, herunder emnerne celledeling (mitose og meiose) og proteinsyntese. Det forventes at eleverne har tilegnet 
sig disse begreber ved afslutningen af undervisningsforløbet. 
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Fælles Mål 
Følgende er mål og tilknyttede læringsmål for, hvad eleverne skal lære i forbindelse med undervisningsforløbet i faget biologi på 8. klassetrin. 
 

Kompetencer Mål Læringsmål 

Undersøgelse 
Fase 2 

Færdighedsmål 
Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer ud fra biologisk materiale. 
Vidensmål 
Eleven har viden om celler og mikroorganismers vækst og vækstbetingelser. 

- Jeg kan isolere DNA fra celler i mit 
spyt. 

Modellering 
Fase 2 

Færdighedsmål 
Eleven kan med modeller forklare DNA’s funktion, herunder med digitale 
programmer. 
 
Vidensmål 
Eleven har viden om celledeling og proteinsyntese. 

- Jeg kan med tekst og modeller fortælle 
om mitose- og meiose-deling. 
 
- Jeg kan vise proteinsyntesen skridt for 
skridt ved at lave en stopmotion-film. 

Kommunikation 
Fase 1 
 
Formidling 

Færdighedsmål 
Eleven kan kommunikerer om naturfag ved brug af egnede medier. 
 
Vidensmål 
Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold 

- Jeg kan fortælle om forskelle og 
ligheder hos prokaryote og eukaryote 
celler. 

Kommunikation 
Fase 1 
 
Faglig læsning og 
skrivning 

Færdighedsmål 
Eleven kan målrettet læse og skrive tekster i naturfag. 
 
Vidensmål 
Eleven har viden om naturfaglige tekster formål og struktur og 
objektivitetskrav 

- Jeg kan forklare begreber som gener, 
DNA, kromosomer og virus. 
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Teori 
“Begrebet model bruges på mange forskellige måder i hverdagen, men i naturfaglige sammenhænge har begrebet en mere præcis betydning. 
Modeller er menneskeskabte repræsentationer af udvalgte dele af virkeligheden og bruges til at forstå eller afprøve bestemte forhold af 
virkeligheden og til at kommunikere disse forhold til andre. Selv om vi ikke altid tænker over det, er der er ingen tvivl om, at modeller er 
væsentlige værktøjer i naturfagsundervisningen” (Brandt & Johansen, 2014, s. 1). 
 
Ovenstående er et uddrag af Harald Brandt og Benny Lindblad Johansens artikel “Modeller i naturfagene” der med al tydelighed fremhæver, at 
modeller er en essentiel del af naturfagsundervisningen, idet de kan “... give et overskueligt og forenklet billede af et indviklet, uoverskueligt og 
utilgængeligt system” (Brandt & Johansen, 2014, s. 2). Men hvorfor overhovedet beskæftige sig med modeller i forbindelse med 
naturfagsundervisning? Her argumenterer Brandt og Johansen for fire grunde til, hvorfor modeller og modellering er vigtigt i forhold til 
naturfaglig dannelse (Brandt & Johansen, 2014, s. 15): 
 

● Modeller er et af naturvidenskabens hovedprodukter. 
● Modellering er et væsentligt element i naturvidenskabelig metode. 
● Modeller er væsentlige undervisningsredskaber i naturfagsundervisningen. 
● Modeller er væsentlige læringsredskaber i naturfagsundervisningen. 

 
Det er dog vigtigt at slå fast, at modeller bruges og forstås forskelligt alt afhængigt af hvilket fag man beskæftiger sig med. Brandt og Johansen 
inddeler modeller i fire overordnede kategorier der er i spil i forbindelse med undervisning i naturvidenskabelige fag (Brandt & Johansen, 2014, 
s. 5): 
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Typer af modeller 

Kategori Beskrivelse 

Naturvidenskabelige modeller Modeller, som naturvidenskaben bruger til at beskrive virkeligheden med eller til at forudse en 
kommende situation. Ofte er det de naturvidenskabelige modeller, der danner grundlag for udarbejdelsen 
af undervisningsmodellerne. 
 

Historiske modeller Modeller, der tidligere er anvendt af naturvidenskaben, men ikke anvendes i dag. Det ses ofte, at der i 
lærebøger medtages historiske modeller for at vise, hvordan det pågældende naturvidenskabelige felt har 
udviklet sig. 
 

Undervisningsmodeller Modeller, som bruges i naturfagsundervisningen til at formidle naturfaglig viden eller til at beskrive, 
hvordan modeller anvendes af naturvidenskaben. Undervisningsmodeller er som regel udledt af 
naturvidenskabelige modeller. Modellerne er som regel gjort mere simple og dermed mindre præcise end 
de naturvidenskabelige. 
 

Private modeller (elevmodeller) Mentalt konstruerede modeller af virkeligheden, som eleven kan give udtryk for verbalt eller skriftligt. 
Elevernes private modeller af virkeligheden kan også komme til udtryk gennem udarbejdelse af egne 
fysiske modeller (fx tegninger, stopmotion-film, figurer). 
 
Private modeller er i større eller mindre grad forskellige fra naturvidenskabelige modeller. Som vi vil 
komme tilbage til, vil private modeller ofte give os som lærere et vigtigt indblik i elevernes 
hverdagsforestillinger. 
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I relation til undervisningsforløbet, vil man i naturvidenskab “... ofte bruge modeller til at forstå og afprøve bestemte sider af abstrakte teorier og 
til at kommunikere om teorierne med andre” (Brandt & Johansen, 2014, s. 3). Især de abstrakte teorier og modeller kan give udfordringer for 
mange elever, da “... mange elever finder modeller med naturvidenskabeligt indhold både intellektuelt udfordrende og forvirrende ” (Brandt & 
Johansen, 2014, s. 28). Eleverne har simpelthen vanskeligt ved at afkode og forstå naturvidenskabelige modeller. Problemet er, ifølge Brandt & 
Johansen, ofte mest udpræget hos de yngste elever og hos elever, hvis abstrakte refleksionsevne er svag. Elever har behov for at møde, 
undersøge og trænes i brugen af mange forskellige typer af  “ydre” modeller (Brandt & Johansen, 2014, s. 28-29). Disse typer af ydre modeller 
kan, ifølge Brandt og Johansen, kategoriseres i forhold til præsentationsform (2014, s. 9): 

Modellers præsentationsformer 

Kategori Beskrivelse 

Verbale modeller Modeller, som udtrykkes sprogligt – ofte i gennem tale. De verbale modeller kan også være nedskrevet i en tekst. 
De verbale modeller benytter sig jævnligt af metaforer og analogier. 

Konkrete modeller Modeller, som er lavet af et materiale, som gør, at modellen er til at føle på. Har ofte en tredimensional karakter. 

Illustrationsmodeller Modeller, der benytter sig af tegninger, fotos, grafiske udtryk. I modsætning til animationsmodeller er der her tale 
om ikke-bevægelige billeder. 

Symbolmodeller Modeller, som benytter matematiske udtryk, formler, kode, reaktionsligning eller tilsvarende udtryk med stor 
symbolværdi. 

Animationsmodeller Modeller, som benytter sig af ”levende” billeder. Ikke mindst med udviklingen af computeren og internettet er dette 
modeller, som igennem det seneste årti har været i rivende udvikling. Modellerne er ofte kombineret med lyd. 

Interaktive modeller 
(simuleringsmodeller) 

Modeller, som har en del til fælles med den ovenstående kategori, men er i væsentlig omfang baseret på brugerens 
interaktion med modellen. Modellerne er i stor grad baseret på it-teknologier. 
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Disse præsentationsformer af modeller har altså til formål, at give “... en forenklet gengivelse af en udvalgt del af virkeligheden med det formål 
at støtte konstruktionen af mentale repræsentationer/modeller hos brugeren af modellen” (Brandt & Johansen, 2014, s. 13). 
Præsentationsformerne kan i sig selv være mere eller mindre abstrakte/konkrete i forhold til udtryk. De kan også være mere eller mindre 
simple/komplekse i forhold til indhold (Brandt & Johansen, 2014, s. 24). Derudover kan modeller i naturfagsundervisningen endvidere opdeles i 
forhold til, hvilket syn og fokus de har på objekter, fænomener, processer og systemer i naturvidenskaben (Brandt & Johansen, 2014, s. 16-17): 
 

Udtryk og indhold Undervisningsmodeller 
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Analyse 
Med udgangspunkt i den lærerfaglige problemstilling, vil vi i følgende analyse nu kigge nærmere på, hvordan teorien omkring modeller i 
naturfag kan belyse undervisningsforløbets indhold og brug af modeller. 

Introduktion 
I opstarten af undervisningsforløbet skal eleverne brainstorme deres viden omkring forløbets emner, i forhold til at vise deres forforståelse, og i 
hvor høj grad de har kendskab til de emner, de skal arbejde med. Dette er med til at skabe interesse og motivation for det forløb, eleverne skal i 
gang med. Der er i denne del af forløbet ikke indtænkt brug af modeller, eftersom forløbets modeller først kommer til udtryk senere i 
fordybelsesfasen. Det forhindrer dog ikke læreren i at inddrage modeller her, især hvis eleverne på tidligere klassetrin har arbejdet med lignende 
emner, som kan hjælpe elevernes hukommelse og forståelse for, hvad de skal i gang med. 

Fordybelse, produkt og formidling 
Undervisningsforløbet er opbygget af tekstlæsning efterfulgt af aktiviteter, hvor eleverne arbejder praktisk med den teori, de har læst. 
Tekstlæsningen er multimodal, idet den består både af tekster, illustrationer, videoer og animationer (Nationalt videncenter for læremidler, 
2018). I forløbet er der især fokus på illustrations- og animationsmodeller, mens verbale modeller afhænger af den enkelte tekst og lærerens 
mundtlige forklaringer. Det samme gælder konkrete modeller, da dette afhænger af lærerens adgang til disse. Eleverne behøves ikke 
nødvendigvis at læse og lave alle tekster og aktiviteter, da disse afhænger af tid til rådighed og elevernes faglige niveau. Undervisningsforløbets 
materialer kan, i forhold til modeller og modellering, opstilles på følgende måde: 
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Nr. Materialer Modeller Præsentationsform Beskrivelse 

1 Tekstlæsning 
(Clio): Gener, 
kromosomer 
og DNA 

● Illustration: objekt 
● Animation: objekt 
● Symbol: objekt 
● Verbal: objekt 

● Udtryk: abstrakt  
● Indhold: kompleks 

Tekst med billeder af et kromosom og DNA i 
teksten. Animationsvideo tilknyttet teksten med 
forklaring af denne. Videoen består i høj grad af 
illustrationer og symboler.  

2 Aktivitet (Clio): 
DNA, 
kromosomer 
og gener 
 

● Animation: objekt, proces 
● Symbol: objekt 
● Mentale: objekt, proces 

 

● Udtryk: abstrakt 
● Indhold: kompleks 

Aktiviteten har til formål, at eleverne skal trænes 
i analysere og formidlet det komplekse indhold 
fra animationen med deres egne ord. Dette er 
vigtigt i forhold at eleverne opnår forståelse der 
er relevant senere i forløbet og får trænet deres 
mentale modeller. 

3 Aktivitet 
(Scandidact): 
Farvning af 
kromosomer 

● Konkret: objekt, proces ● Udtryk: konkret  
● Indhold: simpel 

Aktiviteten skal gøre det tydeligere for elever 
hvordan kromosomer ser ud i mikroskop. 
Aktiviteten er konkret og forholdsvis simpel for 
eleverne at forstå, hvis de har forståelsen for 
hvad og hvordan celler og kromosomer kan se 
ud. Derfor er de forrige modeller vigtige at 
forstå. 

4 Aktivitet (Clio): 
Se dit eget 
DNA 

● Konkret: objekt, proces 
● Illustration: objekt 

● Udtryk: konkret  
● Indhold: simpel 

Formålet med aktiviteten er, at eleverne får en 
visuel forståelse af, at de har DNA i deres celler. 
Desuden får de kendskab til systematikken i 
biologiske processer. Aktiviteten er konkret og 
forholdsvis simpel for eleverne at forstå, hvis de 
forståelsen for hvad og hvordan DNA kan se ud. 
Derfor er de forrige modeller vigtige at forstå. 
De kan eventuelt se deres DNA i mikroskop. 
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5 Aktivitet (Clio): 
Genetisk tegn 
og gæt 

● Illustration: objekt 
● Mental: objekt, proces 

● Udtryk: konkret  
● Indhold: kompleks 

Eleverne skal arbejde med vigtige ord og 
begreber inden for genetik, og lade deres viden 
komme på prøve i et spil tegn og gæt, som er 
med til at træne deres mentale modeller. 
 

6 Tekstlæsning 
(Clio): 
Celledeling ved 
mitose 

● Illustration: fænomen, 
proces 

● Animation: fænomen, 
proces 

● Udtryk: abstrakt  
● Indhold: kompleks 

Illustration af celledeling. Animation forklarer 
mere beskrivende i forhold til indholdet. 
Udtrykket og indholdet er stadig meget 
komplekst men forenklet med fokus på mitose. 

7 Aktivitet (Clio): 
Knopskydning 

● Konkret: fænomen, proces 
● Animation: fænomen, 

proces 
● Illustration: fænomen, 

proces 

● Udtryk: konkret  
● Indhold: simpel 

Aktiviteten er konkret eftersom elever skal se 
gærceller der formere sig. Derudover vises der 
også illustration af gærceller samt en animation 
som viser gærcellernes celledeling. Udtrykket og 
indholdet er gjort konkret og nemmere at forstå. 

8 Tekstlæsning 
(Clio): 
Celledeling ved 
meiose 

● Animation: fænomen, 
proces 

● Illustration: fænomen, 
proces 

● Udtryk: abstrakt  
● Indhold: kompleks 

Teksten understøttes af forskellige billeder, 
nogle endda metaforiske som kort, som 
forklaring til teksten. Animationen er ligesom 
ved mitosen men med fokus på hvor forskellen 
er mellem mitose og meiose. Udtrykket og 
indholdet er stadig meget komplekst men 
forenklet med fokus på meiose. 

9 Aktivitet (Clio): 
Kønnet og 
ukønnet 
formering 

● Illustration: objekt ● Udtryk: konkret  
● Indhold: kompleks 

Eleverne skal finde fordele og ulemper ved 
kønnet og ukønnet formering, hvorved de får 
trænet deres mentale skemaer. Illustrationen 
ligger fokus på, at alt liv er resultatet af 
celledeling. 
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10 Tekstlæsning 
(Clio): 
Mutationer 

● Illustration: objekt 
● Animation: fænomen, 

proces 

● Udtryk: abstrakt  
● Indhold: kompleks 

Teksten beskriver årsager og typer af mutationer 
med tilknyttet illustration af en mutation og en 
animation generelt om mutationer. Udtrykket og 
indholdet er komplekst, men bygger meget på 
elevernes viden om DNA, og lægger op til 
arbejdet med proteinsyntese senere i forløbet. 

11 Aktivitet (Clio): 
Skrivetur om 
gener 

● Mental: fænomen, proces ● Udtryk: konkret  
● Indhold: kompleks 

Aktiviteten er mest tænkt som en repetition af de 
ting som eleverne har gennemgået, men som 
også kan perspektiveret i forhold til mutationer. 
Dette træner primært deres mentale modeller. 

12 Tekstlæsning 
(Clio): 
Proteinsyntese 

● Illustration: objekt 
● Animation: fænomen, 

proces 

● Udtryk: abstrakt  
● Indhold: kompleks 

Teksten komplementeres af illustration af DNA 
samt flere animationer (illustrationsvideoer) af 
proteinsyntesen og dens faser, herunder 
transkription og translation. Udtryk og indhold 
er her meget komplekst og kræver at eleven har 
tilegnet sig alt tidligere viden i forløbet, for at 
indholdet skal give mening. 

13 Aktivitet 
(Biologiforbund
et): Fra DNA til 
protein 

● Konkret: fænomen, proces 
● Illustration: fænomen, 

proces 

● Udtryk: konkret  
● Indhold: kompleks 

Aktiviteten er konkret eftersom elever i hånden 
skal “forme” proteiner ud fra DNA-”opskrifter” 
og illustrationer. Selvom aktiviteten er meget 
konkret, giver den kun mening, i forhold til 
udtryk og indhold, hvis eleven har en god 
forståelse. 
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14 Aktivitet (Clio): 
Byg et protein 

● Illustration: objekt 
● Animation: fænomen, 

proces 
● Simulering: fænomen, 

proces 

● Udtryk: konkret  
● Indhold: kompleks 

Denne aktivitet har fokus på interaktivitet, hvor 
eleven kan arbejde aktivt med hvordan 
proteinsyntesen fungerer og træne sin forståelse 
af den. Aktiviteten indeholder både illustration 
af proteiner, animationer og simuleringer. 
Eleven tilegnet sig alt tidligere viden i forløbet, 
for at det giver mening i forhold til udtryk og 
indhold. 

15 Produkt (Clio): 
Proteinsyntese 
med 
stopmotion 

● Mental: fænomen, proces 
● Animation: fænomen, 

proces 
● Illustration: fænomen, 

proces 
● Konkret: fænomen, proces 
● Verbal: fænomen, proces 
● Symbol: fænomen, proces 
● Simulering: fænomen, 

proces 

● Udtryk: konkret  
● Indhold: kompleks 

Som afslutning på forløbet har denne aktivitet til 
formål, at eleven kan vise, hvad eleven har lært. 
Her kan elevens mentale modeller tydeligt 
komme til udtryk. Derudover, alt afhængig af 
hvordan eleven har tænkt sig at fremstille 
animationsvideoen, gør brug af flere forskellige 
modeller, hvorfor i princippet alle 
undervisningsmodellerne kan komme til udtryk. 
Her skal eleverne altså vise, at de kan omsætte 
den viden, de har opnået, til noget praktisk.  

 
 
 
Ud fra denne oversigt over undervisningsforløbets brug af materialer ses det, at der primært gøres brug af undervisningsmodeller i form af 
illustrationer, animationer og simuleringer, da de alle i mere eller mindre grad er fremstillet med fokus på læring. Det er dog vigtigt at indse, at 
disse modeller har både positive og negative sider i forhold til deres repræsentation, hvorfor modeller kan give elever en mere eller mindre 
forkert opfattelse af virkeligheden (Brandt & Johansen, 2014, s. 27). Derfor er aktiviteterne nr. 2, 5 og 11 indlagt i forløbet, da de giver læreren 
mulighed for at spørge ind til elevernes forståelse og korrigere eventuelle misforståelser. Brugen af især konkrete modeller i forbindelse med 
undersøgelse og forsøg, er endvidere med til at understøtte elevernes afkodning af de mere komplekse/abstrakte modeller, som forløbet har en 
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del af. Ved at udfordre og måske endda ændre elevernes “indre”, mentale modeller af virkeligheden, er det med til at træne elevernes 
modelleringskompetence i naturvidenskabelige fag (Brandt & Johansen, 2014, s. 14) 

Evaluering 
Evaluering af elevernes udbytte af undervisningsforløbet kan ske på flere forskellige måder alt afhængig af hvordan man strukturerer forløbet. 
Det er muligt at evaluerer formativt efter elevernes tekstlæsning og øvelser, da der til mange af disse er indlagt opsamling eller evaluering - 
enten mundtligt eller skriftligt. Derudover kan man også lave en mere summativ evaluering til hvert emne i form af lærerens quiz-spørgsmål 
eller benytte dem som læremidlet tilbyder. Den endelige evaluering, der i højere grad også kigger på elevernes modelleringskompetence, er 
elevernes produkt. Her kan man kigge på, i hvor høj grad de har formået at formidle produktet med udgangspunkt i gennemgået teori. Deres 
produkt er så at sige deres samlede læringsudbytte. 

Konklusion og perspektivering 
Dette undervisningsforløb har haft til formål at undersøge, hvordan brugen af modeller i genetik og bioteknologi kan fremme elevernes 
forståelse og udvikling af deres modelleringskompetence. Med brug af mange forskellige typer af modeller i elevernes arbejde, der på hver sin 
måde kan fremme den enkelte elevs forståelse for emnet, burde undervisningsforløbets ellers abstrakte emner blive konkretiseret for eleverne, og 
derved give dem større indblik ind i genetikkens verden. 
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