
AKTIVITET 
I fotosyntese-løb skal eleverne i mindre grupper ud på et
posteløb. På posterne skal eleverne tage stilling til udsagn
om fotosyntese og hente elementer, som de skal bruge til at
forstå og kunne forklare processen fotosyntese.
 

Fotosyntese-løb kan bruges i fagene natur/teknologi og
biologi.

Variation fotosyntese-løb
Fotosyntese-løb er et opgaveløb, hvor eleverne på
forskellige poster skal løse mindre opgaver og hente
oplysninger, som de skal samle og bruge til at løse en lidt
større opgave, forklare et fagligt begreb eller lign. Opgaveløb
kan bruges i alle fag.  
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Illustration: Jørgen Stamp

Samarbejde i grupper
Lære om fotosyntese 
Kunne forklare processen fotosyntese til andre   

FOTOSYNTESE-LØB 

Klasse: Fra 5. klasse  
Fag: Natur/teknologi / biologi
Lokalitet: Skov, park, grønt område
Du skal bruge: En faglig tekst om fotosyntese, postsedler
med udsagn eller spørgsmål om fotosyntese, illustrationer
eller andet, der symboliserer de seks elementer i
fotosyntese.
Tid: 90-180 min.

http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort
http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort


Du skal bruge en faglig tekst om fotosyntese.
Du skal lave seks postsedler med udsagn eller spørgsmål
om fotosyntese. 
Du skal have illustrationer eller andet der symboliserer de
seks elementer i fotosyntese.: 1. Glukose - brug fx
sukkerknalder. 2. CO2 - brug fx fryseposer eller balloner. 

FORBEREDELSE

      3. Vand - brug fx et krus med vand. 4. Grønne blade - brug    
      en plante med grønne blade. 5. Rødder - brug en plante  
      med rodnet. 6. Sollys - brug fx illustrationer af solen.

rette en anden gruppens svar på udsagnene om
fotosyntese 
gennemgå deres egne svar og rettelser fra en anden
gruppen, og dermed få et billede af deres viden om
fotosyntese
producere en kort film på mobiltelefoner, hvor de
forklarer fotosyntese. De skal bruge deres viden om
fotosyntese og de indsamlede elementer til at lave filmen.
Der kan lægges op til en kreativ proces, hvor eleverne
vælger form og målgruppe for deres korte film. Vil de fx
vise og forklare nøgternt, vil de dramatisere processen
eller noget helt tredje.  
se gruppernes korte film om fotosyntese. De kan fx give
hinanden feedback på det faglige indhold og måden det
formidles på. 

INDE - UDE - INDE
INDE (forforståelse) 
I klasselokalet læser eleverne en faglig tekst om fotosyntese. 

UDE (anvende / gøre)
I fotosyntese-løbet tester og repeterer eleverne deres viden
om fotosyntese. 

INDE (efterbearbejde)
Eleverne kan: 

SÅDAN GØR DU
Postsedlerne hænges op i området for postløbet og markeres

på et kort, analogt eller digitalt. Eleverne er delt i mindre

grupper og finder vej til posterne med kort, telefon eller Woop

app. Eleverne noterer det de mener, er det rigtige udsagn på

hver post (A, B eller C). Udsagn til seks postsedler: 

Post 1. Tag en sukkerknald med jer der symboliserer glukose.

A. Træer opsamler sukker med rødderne. B. Træer danner

sukker fra ilt. C. Træer danner sukker af ilt, vand og sollys. 

Post 2. Tag en ballon med jer der symboliserer CO2. 

A. Træer optager CO2 fra luften. B. CO2 er det samme som

sukker. C. Træer laver CO2. 

Post 3. Tag et krus med vand med jer der symboliserer det

vand som træet optager. A. Vand består af ilt og CO2.            

 B. Træer opsamler vand gennem bladene. C. Træer opsamler

vand med rødderne.  

Post 4. Tag en lille plante med blade og rødder med jer. 

A. Træer har grønne blade om vinteren. B. I de grønne blade

sker fotosyntesen. C. Klorofyl findes i de røde/gule blade. 

Post 5. Læs og tag en tekst om fotosyntese med jer. 

A. Rødderne sidder i træets krone. B. Træer opsamler

næringsstoffer og vand med rødderne. C. Fotosyntesen sker i

træers rødder. 

Post 6. Tag en sol med jer.

A. Solen spiller ingen rolle i fotosyntesen. B. Sollys er den

vigtigste energikilde i fotosyntesen. C. Træers stamme bliver

solbrændt af solen.

kan med enkle cykliske modeller fortælle om fotosyntese
og respiration
har viden om organismers opbygning og nedbrydning af
stof

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Der kan arbejdes med nedenstående mål inden for
natur/teknologifagets kompetenceområde: modellering  
Eleverne: 
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UDEskole

Serien af udeskolekort er målrettet lærere, pædagoger og formidlere, der arbejder med udeskole. 
Udeskolekortene indeholder forslag til kortere faglige udeskoleaktiviteter med fokus på læring i bevægelse.
Aktiviteterne er generelle strukturer, der kan tilpasses og indgå i længere udeskoleforløb.   

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/fotosyntese
https://dds.dk/woop

