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Lærer: Poul Henning Krebs 

 

Bogsystem: Sig´natur.  

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 34 - 38 Find vej 

Kapitels indhold danner 

grundlag for anvendelse af 

kort i flere natur/teknologi-

sammenhænge  

 

- Eleverne skal lære om kort, herunder hvordan 

enkle kort aflæses og tages i brug.  

- Lære hvad forskellige kort fortæller, og hvem der 

kan gøre brug af dem 

Få forståelse for signaturer, retninger, afstande og 

analoge kontra digitale kort.  

Uge 39 – 43 Løb for livet 

Eleverne opbygger i 

dette kapitel en 

begyndende 

systematisk viden og 

fagsprog om kroppen.  

- At lære, at bevægelse (motion) er en betingelse for 

at have en velfungerende krop. 

At stifte et første bekendtskab med opbygningen af 

vores bevægeapparat og fagsproget om det.  

Uge 44 – 46 Overlevelse blandt fjender 

Kapitlets indhold 

lægger op til senere 

forløb, som mere 

specifikt behandler 

evolutionsteorien og 

tilpasning som et 

centralt begreb for 

forståelsen af den. 

Fødekæder vil komme 

til at indgå i beskrivelse 

af økosystemer, og 

systematikken vil blive 

en vigtig del, når der 

skal arbejdes med 

levende organismer som 

dyr og planter.  

- At sætte det enkelte dyrs overlevelse ind i en 

sammenhæng med tilpasning og i relation til 

udvikling af livet på Jorden (evolution)  

- At introducere begrebet fødekæde og en 

begyndende systematik 

At lave enkle forklaringer på fødekæder og beskrivelse 

af dyr. 

Uge 47 – 49 Tiden i verden 

Kapitlets indhold lægger op 

til senere forløb, som 

fortsætter med at behandle 

solsystemets opbygning og 

Jordens bevægelser.  

- At eleverne opnår forståelse for, hvordan Solens, 

Månens og Jordens bevægelse bestemmer længde 

af et år, en måned og et døgn. 

- At forstå relationen mellem Jord, Sol og årstider. 

- At lære om ugen og klokken. 

At længden af nogle tidsenheder er bestemt af 

mennesker, og at der er en grund til, at vi er så 

afhængige af at bestemme tiden.  

Uge 1 -4 Elektricitet alle vegne 

Dette kapitel hjælper 

eleverne på vej i 

kendskabet til 

elektricitet. På senere 

klassetrin skal de forstå, 

at elektrisk energi er en 

- At udvide forståelsen for brug af elektricitet i 

vores hverdag. 

- At lære at samle simple elektriske kredsløb og 

herunder vide, hvilke elementer der indgår i 

elektriske kredsløb. 

At give kendskab til vedvarende energikilder som 

alternativ til fossile brændsler.  
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strøm af elektroner. Og 

de skal arbejde videre 

med parallel-serie- 

forbindelse samt 

begreberne effekt, 

modstand, 

spændingsforskel og 

strømstyrke.   

Uge 5 – 10 Danmark i norden 

Kapitlet bygger videre 

på Kapitel 1 ”Find vej”, 

hvor eleverne stiftede 

bekendtskab med at 

læse og anvende 

forskellige kort, og på 

det arbejde med 

lokalområdet, der er 

foregået i 1. og 2. 

klasse.  

- At beskrive Danmark som geografisk område.  

- At vise transportnettet i Danmark. 

At påvise ligheder og forskelle mellem de 

skandinaviske lande.  

Uge 11 – 15 Hvem tager skraldet 

Kapitlets indhold lægger op 

til senere forløb, som 

behandler genbrug og 

materialer mere i dybden.  

- At skabe opmærksomhed omkring, hvor meget 

affald vi producerer, og at meget af affaldet kan 

genbruges. 

- At vise eleverne, at affald betragtes som en 

ressource. 

At give kendskab til forskellige typer af affald og sortering 

af affald.   

Uge 15 – 20 Under overfladen 

Kapitlets indhold behandler 

forskellige 

tilpasningsstrategier og 

økologiske sammenhænge, 

og arbejder ud fra en 

naturfaglig arbejdsmetode.  

 

 

- At give eleverne kendskab til livet i en sø. 

At arbejde med søens dyr og planter, deres forskellige 

behov for føde og luft. 

 

I løbet af året skal vi også på to ud af huset ture.  

Planen er vejledende og tilpasses efter elevernes tid og behov.  

 

 


