Skoven
Niveau:
7. klasse
Varighed:
10 lektioner
Præsentation:
Skovforløbet er opbygget efter følgende princip.
1. Hvad er det, man umiddelbart kan opleve på en tur i skoven?
2. Hvad er det, man kan se, når man bliver vejledt om at se nærmere efter konkrete fænomener i skoven?
3. Faglig udbygning af det, man ikke selv kan se. Fortalt ved hjælp af fagtekster og illustrationer, samt ved
opgaver og aktiviteter. Teorien og begreberne knyttes til oplevelser og iagttagelser.
Ad. 1. Arbejdet med skoven tager udgangspunkt i en ekskursion til en nærliggende skov, hvor eleven
oplever skoven med flest mulige sanser.
Ad. 2. På ekskursionen til skoven arbejder eleven med nogle af de aktiviteter, som er tilrettelagt i forløbet
om skoven.
Ad. 3. På skolen arbejder eleven med biologiske begreber og teorier gennem forløbets faglige tekster og de
tilhørende opgaver.
Baggrundsviden og progression:
Det forventes, at eleverne gennem natur/teknik undervisningen har fået kendskab til et antal almindelige
dyr og planter og til deres bygning og tilpasning til levestedet.
I arbejdet med skoven lægges der vægt på at arbejde med planters og dyrs behov og deres livsytringer samt
deres tilpasning til forskellige biologiske nicher.
Arbejdet med skoven giver eleverne indblik i, at der er en nøje sammenhæng mellem et områdes
jordbundsforhold, plantevækst og dyresammensætning.
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Overblik over forløbet:

Læringsmål
Eleverne kan redegøre for
træernes særlige
bygningstræk samt deres
betydning som levested for
dyr og planter
Eleverne kan gøre rede for
planter og dyrs tilpasning og
livsytringer ud fra omtalte
eksempler
Eleverne skal kunne
sammenligne og
differentiere planter og
svampes livsytringer og
plads i naturens kredsløb
Eleverne skal kunne fortælle
om hovedtrækkene i
fotosyntese og respiration
Eleverne skal kunne
anvende viden om skovens
planter og dyr til at lave
fødekæder og fødenet
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Faglige begreber
Fotosyntese
Respiration
Fødekæde
Livsytringer
Fødeoptagelse
Vækst
Formering
Behov
Nedbrydning
Tilpasning
Vækstlag
Niche
Osmose

Opgaver
1. Hvilke løvtræer kender
du?
2. Hvilke nåletræer kender
du?
3. Livet i muldjorden
4. Livsytringer
5. Hvem har været her?
6.a. Fødekæde
6.b. Fødekæde
7. Fotosyntese
8. Respiration
9. Planters nedbrydning
10. Dyrs nedbrydning
11. Samspil mellem
planteceller og
dyreceller
12. Produktionsskov

Aktiviteter
1. Oplev skoven med alle
sanser
2. Undersøg levesteder
på et bøgetræ
3. Kender du skovens
urter?
4. Undersøg jordens
surhedsgrad – pH
værdi
5. Lav en QR natursti
6. Fotosafari i skoven
7. Kan planter reagere på
lys?
8. Kan planter reagere på
tyngdekraft?
9. Kan planter optage
vand?
10. Osmoseforsøg
11. Vurder din skov

Tegn på læring
1. Eleverne kan fortælle om
energiens kredsløb i
skoven
2. Eleverne kan fortælle om
energiens kredsløb i
skoven og forklare
fotosyntese og respiration
3. Eleverne kan fortælle om
energiens kredsløb i
skoven, forklare
fotosyntese og respiration
samt sammenhængen
mellem de to og skovens
samlede energikredsløb

Eleverne skal kunne
reflektere over skovens
betydning for mennesker,
planter og dyr
Eleverne skal have
kendskab til principperne
for bæredygtig skovdrift.
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