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Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og kundskaber 

33-37 Dansk - Arbejde med selvbiografi 
Historie – Opdagelsesrejsende 

Fælles opgave hvor eleverne forfatter og 
skriver deres egen selvbiografi.  
Lytte, undersøge forskellig litteratur, skrive 
individuel opgave, fremlægge.  

Ved at skrive egen selvbiografi udvikler 
eleverne evnen til at formulere egne tanker 
og følelser.  
Erhverve sig kendskab til de store 
opdagelsesrejsende.  
Høre om deres måde at anskue verden og 
andre folkeslag på.  
Få oplevelsen af en ny bevidsthed.  
Opnå historisk overblik.  
Øve skriftlig formulering gennem referater.  
 

38-39 Geografi  
Verdensdele og deres særpræg 
Urfolket 

Lytte, tegne, læse, skrive, diskutere. 
Udarbejde verdenskort/verdensdele-kort. 
Elevfremlæggelser af geografiske områder 
med hovedvægt på fremmedartede kulturer 
og natur.  

Eleverne bliver bekendt med jordens seks 
verdensdele og havene som adskiller dem. 
De skal kende omridset og kunne bruge 
dette som nøglen til forståelse for de 
forskellige kontinenters egenart.  
Sammen med historiefaget lægges 
grundlaget for en forståelse for 
menneskenes samliv inden for den globale 
helhed og den smertefulde vej som har ført 
os derhen.  
 

40-44 Fysik  
Mekanik, taljer og trisser. 
Akustik, optik, varme og kuldelære, 
magnetisme og elektricitet videreført fra 
6.klasse.  

Lave fysikalske forsøg, observere, opleve og 
konkludere.  
Arbejde fænomenologisk.  

Vide om mekaniske lovmæssigheder. 
Udvidet kendskab til fysikkens fem 
grundområder.  

45-47 Dansk  
Læsebog, analyse, repetere grammatik. 
Litteratur, kreativ skrivning. 

Gennemgå læsebog  
Arbejde med læse- og skriveopgaver. 

Kendskab til litteratur, analyse og 
grammatik.  
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Poesi-prosa  
48-51 Matematik  

Positive og negative tal, potenser, 
kvadratrodsdregning, ligninger, reduktioner.  

Arbejde med opløftning af potenser.  
Arbejde med matematiske formler. 
Hovedregning, tabellerne og skriftlige 
opgaver. 

Kende til potensopløftning og matematiske 
formler.  
At få kendskab til regning med positive og 
negative tal og at kunne finde kvadrattallet. 
Med de negative tal lærer eleverne at kende 
en ny talkvalitet.  
 

2-4 Dansk  
Læsebog analyse repetere grammatik 
Litteratur Kreativ skrivning 
Poesi-prosa 
 

Gennemgå læsebog  
Arbejde med læse- og skriveopgaver.  

Kendskab til litteratur, analyse og 
grammatik.  

5-6 Matematik.  
Positive og negative tal, potenser, 
kvadratrodsregning, ligninger, reduktioner.  

Arbejde med opløftning af potenser.  
Arbejde med matematiske formler. 
Hovedregning, tabellerne og skriftlige 
opgaver.  

Kende til potensopløftning og matematiske 
formler.  
At få kendskab til regning med positive og 
negative tal og at kunne finde kvadrattallet. 
Med de negative tal lærer eleverne at kende 
en ny talkvalitet.  
 

8-10 Biologi  
Menneskets biologi er tema for en af 
klassetrinnets perioder.  
Eleverne ser på hvordan kroppen fungerer 
og forudsætninger for dette.  

Man ser på de store organsystemer som 
fordøjelsen, cirkulationssystemet, 
respirationen, lymfesystemet og hvordan 
sammenhængen mellem de forskellige 
systemer fremtræder.  
De forskellige sygdomme som kan angribe 
de forskellige systemer bliver taget op, med 
henvisning til kostens betydning.  
 

Erhverve sig kendskab om de forskellige 
næringsstoffer og deres betydning for 
menneskets udvikling.  

11-14 Historie - Renæssancen 
 

Lytte, skrive referater, tegne, samtale. 
Gruppearbejde med fremlæggelser.  

Opnå historisk forståelse af Renæssancens 
og Reformationens udvikling af 
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menneskeheden.  
 

16-18 Kemi – Ild Skrive, eksperimentere, protokollere, tegne, 
observere.  

Erhverve sig kendskab om ild og ilds effekter 
for mennesket.  
 

19-21 Dansk 
Matematik 
 

Repetition   

22-24 Dansk  
 

Repetition  
Forberedelse af kanotur  
 

 

25 Kanotur i Skåne Mandag til fredag i kano på Rönne Å i Skåne. 
Slå lejr nyt sted hver aften, eleverne laver 
maden selv.  
 

Få en førstehåndsoplevelse af livet på 
vandet og mødet med det ukendte.  
Klare sig med det man medbringer 
hjemmefra.  
Styrkelse af fællesskabet og individets rolle 
og ansvar i dette.  
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