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32 Opstart – gæt naturens skabning  

33-35 Naturens kredsløb – et grundkursus 
- Fødekæder 
- Fotosyntese 
- nedbryderkæder 

At eleverne får en forståelse af at 
alt er en del af et kredsløb. 
At lære og kunne arbejde med 
fødenet og fødekæder. 

36 Lejrskole  

37-38 Udarbejde arbejdsspørgsmål ud fra valgt dansk 
dyr og besvare disse 

At kunne bruge indlært viden til 
redegørelser set i forhold til 
levevilkår og del af kredsløb 

39 Mundtlig fremlæggelse i klassen 
Metode: Gruppearbejde og fremlæggelse i 
”Karrusel” 

Aflevering af viden 
 

40 Skolekomedie  

41 Spot på søvn 
https://biologi.gyldendal.dk/spot-paa/sundhed-
og-sygdomme/08-sov-godt#65169384-bf43-43c2-
816a-997d35c80f04 

At repetere læring omkring 
cellen og blive opmærksom på 
søvnens indvirkning på vores 
sundhed. 

42 Ferie  

43-45 Krop og Motion 
- skelet, led, muskler 
- Organer 
- Kredsløb og puls 
- Energiomsætning 

 

At lærer kroppens funktioner, 
kredsløb og vej til sunde livs 
vaner med en krop i balance 
 

46 Trivselsdage  

47-49 Krop og motion Fortsættelse af emnet. 

50 Valgfag  

1-6 Landbrug i Dk og Asien 
- Husdyrproduktion 
- Risdyrkning 
- Klimaforandring og produktion 

Fællesfagligt forløb 
Forholde sig til forskellige 
metoder til produktion. 
Kende til forskellige metoder til 
udnyttelse af jordens ressourcer 
Arbejde med et af DK vigtigste 
erhverv 

7 Vinterferie  

8-11 Mad 
- Fordøjelsen 
- Vitaminer og mineraler 
- Proteiner, fedt og kulhydrat 
- madpyramiden 

At eleverne får en forståelse for 
hvad der sker i kroppen ved 
indtagelse af mad og hvilke 
udfordringer kroppen møder ved 
mangel på vitaminer, mineraler 
og de 3 grundelementer 

12-13 Kemien i det vi spiser 
-  

 

14 Påskeferie  

15-18 Ferskvand 
- Dyr og planters tilpasning 
- Forurening 
- Vandkvalitet 
-  

At eleverne lærer om dyrs 
tilpasning i sø og å. 
At eleverne forholder sig til 
vandkvalitet vs. Levevilkår for dyr 
og planter 
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 At kunne arbejde med biotoper 

19-25 Livets opståen. Mikrobiologi 
- Jorden opstår 
- Det første liv 
- Bakterier er også liv 

At eleverne kan have en 
undersøgende tilgang til det liv vi 
ikke umiddelbart kan se 
At få forståelse for det første liv 
på jorden  
Fælles med fysik/kemi 

 


