Årsplan for 7.
4 Uger

Forløb

Tværfagligt/fællesfagligt samarbejde og
andre aktiviteter

Øvelser/eksperimenter/
evalueringer

Kredsløbstanken er et vigtigt grundelement i
forståelsen, ikke bare af biologi, men af naturfag
generelt.
I dette forløb vil der derfor være mange elementer
fra især fysik/kemi, men også geografi.

Øvelser/forsøg
● Se grønkorn –
Mikroskopering
● Fotosyntese
● Respiration
● Nedsivning
● Flaskehave

Inden forløbet startes, vil det være en god idé at tage
en snak med klassens fysik/kemi lærer, så vi bruger
de samme begreber, samt er enig om definitionen.
Det allerbedste er, at fysik/kemilæreren afsætter en
lektion til at arbejde med kredsløb og grundstoffer
sammen med eleverne.
Fællesfagligt
Fysik/kemi: Atomer, molekyler og grundstoffer
Fysik/kemi: Fotosyntese og respiration
Geografi: Jordbunden bestanddele

I dette forløb bliver de kredsløb, som eleverne
gennemgik i forrige forløb (Naturens kredsløb – Et
grundkursus), sat ind i en konkret kontekst.

4 uger

Forløbet lægger op til besøg og feltarbejde i både
nåle og løvskov. Vi tager fat i vores naturvejleder der
kender de skovområder/biotoper, som han vælger at
præsentere eleverne for.
I den understøttende undervisning kan eleverne
løbende besøge de udvalgte skovområder/biotoper
for at følge skovens gang gennem året. Her trækker
vi igen på vores naturvejleder.
Mht. dataopsamling, gør naturfagene brug af diverse
forskellige dataloggere, som bl.a. registrerer
temperatur, fugtighed, lysintensitet, pH og meget
andet. Med tilkobling af GPS kan data overflyttes til
fx Google Maps. vi vil fx gennem en årrække
udvælger forskellige biotoper, så skolen opbygge en
datadase over undersøgelsesdata, der fremadrettet
kan bruges i undervisningen i alle tre naturfag.
På den måde kobles fag, dataopsamling
og kommunikation/formidling.
Fællesfagligt
Fysik/kemi: pH
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Forløb

Tværfagligt/fællesfagligt samarbejde og
andre aktiviteter
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Evaluering
● Multiple choice
● Evaluering af læringsmål
og arbejdsproces

Øvelser/forsøg
● Træernes bestøvning
● Vi undersøger træers
pollen
● Planters afhængighed af
næringsstoffer
● Skovens kredsløb
● Vi undersøger energien i
træ
● Pattedyr
Ekstra Øvelser
● Blade
● Frø
● Mål skovens temperatur
● Mål vinden i skoven
● Små dyr - berleseapparat
● Små dyr - fælder
● Rapport over et område
i skoven
Evaluering
● Multiple choice
● Evaluering af læringsmål
og arbejdsproces

Øvelser/eksperimenter/
evalueringer

I dette forløb er udgangspunktet kroppen, og
hvordan hjerte og muskler samarbejder under
træning.
Vi snakker om de lokale fitness center og få en
instruktør til at gennemgå et trænings modul. Lokale
løbeklubber kunne også tage en løbetur med
eleverne og gennemgå, hvad der er vigtigt i forholde
til deres form for kredsløbstræning.
Eleverne arbejder med datalogningsudstyr og med
pulsmåling under fysisk aktivitet, samt brug af
spirometer til at undersøge lungekapacitet.
Vi bruger materialer fra Anti Doping Danmark.
http://www.antidoping.dk/
Tværfagligt
Idræt: Amerikansk fodbold, kredsløbstræning,
styrketræning, koordinationstræning.

4 uger

I dette grundkursus bliver eleverne sat ind i cellens
opbygning og celledeling. Derudover skal eleverne
arbejde med processer i cellen som proteinsyntese,
aktiv stoftransport og afsnøring.
Grundkurset afsluttes med arvelighed og genetik,
hvor udgangspunktet er Mendels arvelighedsforsøg.
Vi vil i vores skolehave efterprøve Mendels
ærteforsøg.
Omkring arvelighed, kan man også inddrage
hårstruktur.
Fællesfagligt
Fysik/kemi: I arbejdet med cellevæggen, kan man
med fordel arbejde med emulgatorer i fysik/kemi.

Øvelser/forsøg
● Diskussion - en krop
uden led
● Prøv dig selv - musculus
palmaris longus
● Hvilke muskler bruger
du?
● Kig på muskelfibre
● Armen i vejret
● Dissektion af hjerte
● Hvad sker der i
mitokondrierne under
forbrænding?
● Dopingkontrollen
● Kan man komme doping
til livs?
● En dopingdom
Evaluering
● Multiple choice
● Evaluering af læringsmål
og arbejdsproces
Øvelser/forsøg

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sæbebobler i trygge
rammer
Lav jeres egne
cellemembraner
Kig på cellekerner
Tegn faserne i mitosen
Meiose
Miniforsøg med gær
og sukker
Osmose i kartofler
Arvelighed 1 - rulle
tungen
Arvelighed 2 blodtype

Evaluering
● Multiple choice
● Evaluering af læringsmål
og arbejdsproces
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Forløb

Tværfagligt/fællesfagligt samarbejde og
andre aktiviteter

Øvelser/eksperimenter/
evalueringer

I dette forløb skal eleverne arbejde med sund kost ud
fra den mad, de spiser.
Allerede inden forløbet starter vil det være en god
idé, at eleverne får besked på at samle
varedeklarationer, så I har dem, når de skal bruges i
starten af forløbet.

Øvelser/forsøg
● Energibehov
● Efterprøv definitionen på
kcal
● Varedeklarationer og
energi
● Hvor lang tid tager det at
forbrænde en Mars-bar?
● Madpyramider
● De 10 kostråd
● Hvilke kulhydrater spiser
du?
● Hvor meget fedt?
● Søg mere viden
● Fedme i Danmark –
diskussion
● Body Mass Index
● Tegn proteinets vej fra
maden til et nyt protein i
kroppen
● På jagt efter vitaminer
og mineraler
● En sund dag

Det er oplagt at tage en tur i skolekøkkenet og lave
mad med fokus på de biologiske processer.
Hvorfor bruger vi salt i madlavningen?
Hvad sker der med cellerne, når vi koger
madvarerne?
Hvad med fedt- og vandopløselige vitaminer?
Fællesfagligt
Fysik/kemi: Definitionen på kcal.
Fysik/kemi: Energi i mad (kulhydrater, fedtsyrere og
proteiner).
Geografi: Energifordeling på fødevarer forskellige
steder på jorden.

Ekstra øvelser
● De otte kostråd
● Mad- og
aktivitetsdagbog
Evaluering
● Multiple choice
● Evaluering af læringsmål
og arbejdsproces

4 uger

Forløbet følger fødens gang gennem
fordøjelsessystemet, fra maden bliver serveret som
et lækkert måltid, til den kommer ud igen.
Igennem fordøjelsessystemet bliver der sat fokus på
de forskellige organer.
Af andre aktiviteter kan man fx købe Jelly Beans med
kanel, og lade eleverne spise dem, mens de holder
sig for næsen. Denne øvelse viser, at netop kanel
smages med lugtesansen og ikke smagssansen.

Øvelser/forsøg
● Test din smags- og
lugtesans
● Samspillet mellem
smags- og lugtesans
● Beskrivelse af
fordøjelsessystemet
● Byg en model af
fordøjelsessystemet
● Dissektion af nyre
● Gennemgå kroppens
organer
Evaluering
● Multiple choice
● Evaluering af læringsmål
og arbejdsproces
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4 uger

Forløb

Tværfagligt/fællesfagligt samarbejde og
andre aktiviteter

Øvelser/eksperimenter/
evalueringer

I dette forløb lærer eleverne om de mekanismer, der
styrer den evolution, der har været afgørende for,
hvordan de forskellige dyr og planter er tilpasset.

Øvelser/forsøg
● Darwins rejse som
tegnefilm
● Tilpasninger
● Iøjnefaldende eller
skjult?
● Iagttag et dyr

Eleverne får også et historisk indblik i, hvordan
evolutionsteorien blev til, og hvilken rolle
naturvidenskabsmanden Charles Darwin spillede.
Som supplerende materiale bruger vi hjemmesiden
http://www.evolution.dk
Tværfagligt/fællesfagligt
Geografi: Jordomrejse med H.M.S. Beagle
Historie: Hvis klassen i historie skal se filmen ”Master
and Commander” vil det være oplagt, at få det til at
hænge sammen med dette forløb. I filmen er en af
karaktererne stærkt inspireret af Charles Darwin.

Evaluering
● Opsamling
● Multiple choice
● Evaluering af læringsmål
og arbejdsproces

Kristendom: Skabelsesberetningen.

4 uger

I dette forløb skal eleverne gå i dybden med
evolutionsteorien startende ved det første liv på
Jorden. Eleverne får i forløbet indblik i, hvordan livet
har udviklet sig til alle de arter, vi ser i dag.
Eleverne kommer her til at arbejde med mekanismer
som mutation, parallel evolution og variation.
Fællesfagligt
Geografi: Jordens dannelse, det geologiske kredsløb.
Hvilke spor har vi i Danmark på jordens dannelse.

Øvelser/forsøg

●
●
●
●
●
●

Tegn et stamtræ
Lav en tidslinje
Find dyr med samme
tilpasninger
Menneskets stamtræ
Iltkatastrofen
Simulering af selektion
på grundlag af
variation

Evaluering
● Multiple choice
● Evaluering af læringsmål
og arbejdsproces
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Forløb

Tværfagligt/fællesfagligt samarbejde og
andre aktiviteter

Øvelser/eksperimenter/
evalueringer

I dette forløb arbejdes der videre med
biotopforståelse og feltundersøgelser.
Kredsløbstanken udvides ved, at næringsstoffers
betydning i kredsløbet sættes i perspektiv.

Øvelser/forsøg
● Hvor stor er søen?
● Liv i og ved søen
● Hvad siger søens smådyr
om søens tilstand
● Hvordan er vandet i søen
● Invasive arter

Vi kigger på sø i nærheden af skolen. Igen vil det
være en god idé at inddrage en person, der kender
søen godt til at introducere den for eleverne. Det kan
fx være en naturvejleder eller en lystfisker.
I forløbet er der også mulighed for at arbejde med
”Citizen Science”, hvor vores data indtastes på fx
www.vandtjek.dk
Det er også oplagt at bruge datalogning i
undersøgelse af en sø. Det kan b.la. logning af: opløst
ilt, temperaturforhold i forskellige dybder, pH-værdi
og nitrat-indhold. Efterfølgende kan man arbejde
med søen i fx Google Maps, hvor søens areal kan
udregnes, og fra- og tilstrømnings forhold kan
undersøges.
Fællesfagligt
Geografi: Hvor og hvorfor opstår en sø?
Her kan man inddrage digitale kort, som Google
Maps og diverse GIS-kort under egen hjemkommune
eller region. Brug af faciliteterne hos
Geodatastyrelsen (www.gst.dk) er også en god
mulighed.
Fysik/kemi: Nærings ioner
I naturfagene bruger vi indimellem forskellige
begreber til det samme fx næringsstoffer,
næringssalte og næringsioner. Her er det vigtigt, at
man som faglærere koordinerer fagudtrykkene.
Det kan give mening at bruge nærings-ioner om
uorganiske næringssalte på ionform og
næringsstoffer om organiske forbindelse som fx fedt,
kulhydrat og protein.
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Evaluering
● Multiple choice
● Evaluering af læringsmål
og arbejdsproces

