
Årsplan for faget Natur/Teknologi i 3.-4. klasse, 2018-19  
 
 Undervisning jvf. Fælles Mål for Natur/Teknologi.  Jeg forbeholder mig ret til at ændre i og føje til årsplanen. Gitte Grønne 2018. 
 
Emner:  Mål:  Oplevelser og materialer:  Arbejdsformer, metoder og evaluering: 

Fisk og fiskeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uge 33-39 

● Læse fakta om fisk og fiskeri. 
● Kende forskellige fisk og deres 

levevilkår (livsbetingelser, føde).  
● Kende fisks anatomi/desikerer 

en fladfisk.  
● Lave en naturfaglig beskrivelse 

af en selvvalgt fisk. 
● Kende fiskens vej fra havet til 

middagsbordet. 
● Reflektere over vores ansvar for 

arternes overlevelse. 

Interaktivt forløb 
https://www.clioonline.dk/naturteknologifaget
/indskoling/emner/natur/fisk-og-fiskeri/  
 
Faglig læsning og brug af naturvidenskabelig 
model til beskrivelse af et dyr. 

Et interaktivt forløb kræver at eleverne 
læser og løser eventuelle læseguides 
forud for lektionen.  
Der vil være et opdrag i at læse 
Clio-teksten, som jeg lægger på Edulife/ 
lektiebogen forud for lektionen igennem 
alle forløb hele skoleåret.  

U-landskalenderen 
2018. Flygtninge fra 
Syrien  
 
Uge 43-51 Inkl. 
Projektuge 40  

● Få viden, fakta og fortællinger 
fra en anden verdensdel.  

● Sammenligne med og reflektere 
over vores egen kultur og 
verdensbilleder. 

● Deltage i samtale og 
opgaveløsning. 

Elevbog, film og tilhørende interaktivt 
læringsmateriale. 
“Månestenen” af Bodil El Jørgensen 
 
http://filmcentralen.dk/alle/tema/film-til-stoerr
e-boern  
Tro, håb, Afghanistan 

Lytte, lære og opleve et virtuelt univers.  
Sanselige og kreative aktiviteter. 
Elevernes eksperimenter med bl.a. salt 
og krystallisering, med sand og timeglas, 
med vandkredsløb og kamelernes liv 
vises i klassen og evt. for dele af skolens 
øvrige elever. 

Pubertet og 
forplantning 
 
 
 
 
 
Uge 2-6 

● Kende hormonelle og 
fysiologiske forandringer i den 
menneskelig krop i puberteten. 

● Udvikle handlekompetence i 
relation til seksualitet, trivsel, 
rettigheder og sundhed. 

● Øge anerkendelse af 
mangfoldighed og bekæmpelse 
af diskrimination. 

https://www.underviserportal.dk/grundskole/
materialer/mellemtrin  
https://www.dr.dk/bonanza/serie/369/body-bi
o/65192/body-bio---forplantning  
https://www.dr.dk/bonanza/serie/369/body-bi
o/20377/body-bio---pubertet-  

Stil spørgsmål og find svar. 
Respekter egne og andres 
blufærdighedsgrænse. 

https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/naturteknologi
https://www.clioonline.dk/naturteknologifaget/indskoling/emner/natur/fisk-og-fiskeri/
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https://www.dr.dk/bonanza/serie/369/body-bio/65192/body-bio---forplantning
https://www.dr.dk/bonanza/serie/369/body-bio/65192/body-bio---forplantning
https://www.dr.dk/bonanza/serie/369/body-bio/20377/body-bio---pubertet-
https://www.dr.dk/bonanza/serie/369/body-bio/20377/body-bio---pubertet-


Fordøjelsessystemet 
 
 
Uge 8-11 

● Kende fordøjelsessystemets 
opbygning, og hvilken funktion 
de enkelte dele af 
fordøjelsessystemet har. 

ClioOnline/NT-faget/forløb/Madens rejse vol 1 
https://www.dr.dk/bonanza/serie/369/body-bi
o/17953/body-bio---fordoejelsen  
https://www.dr.dk/bonanza/serie/369/body-bi
o/20249/body-bio---boeffer-og-haengsler  

Læs Clio-teksten, som jeg lægger på 
Edulife/ lektiebogen forud eller bagud 
for lektionen.  
Evaluering jvf. forløbsplanen. 

Krop og motion I 
Uge 12-19 

● Kende menneskekroppens indre 
opbygning/de enkelte dele af 
bevægeapparatet.  

● Anvende plane 
modeller/fortælle om 
bevægeapparatets opbygning 
og funktion.  

● Undersøge, hvordan 
blodkredsløbet og åndedrættet 
virker hos mennesker.  

● Kende motionens 
vedligeholdende funktion af 
kroppen. 

● Diskutere motion som 
sundhedsfremmende faktor, jf. 
det brede sundhedsbegreb. 

Interaktivt forløb. 
https://www.clioonline.dk/naturteknologifaget
/indskoling/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=
0fecda56-3f50-149e-af47-b385486e778c&c
Hash=4f3710c0fe3dbdd439b9887595df1ccb  
 
https://www.clioonline.dk/naturteknologifaget
/mellemtrin/forloeb/show-unitplan/?unit_plan
=2a2bc4fa-ba81-e1d1-da10-abeb651d6287&n
avigation=introduction&cHash=808dc2a29a6
83ca8e21fba575b3ae9f8  
 
Forløbet er delt i tre afsnit:  

● Skelet og muskler. 
● Sener og led. 
● Motion. 

Læs Clio-tekststykker, som jeg lægger 
på Edulife/ lektiebogen forud eller 
bagud for lektionerne.  
Deltag aktivt i timerne. Stil spørgsmål og 
find svar. 
Evaluering jvf. forløbsplanen. 
Præsentation af produkter og modeller i 
klassen. 
 

Lys og liv fra solen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uge 20-25 

● Vide at lys fra solen er en 
livsbetingelse for de fleste 
levende organismer. 

● Lære om energi i sollys og om 
planters tilpasning og 
fotosyntese. 

● Kende sammenhængen mellem 
mængden af sollys i de fire 
årstider og Jordens plante- og 
dyreliv. 

● Bruge modeller og lave 
undersøgelser. 

● Se perspektiver fra personligt til 
globalt niveau. 

Interaktivt forløb. 
https://www.clioonline.dk/naturteknologifaget
/indskoling/emner/jorden/jorden-i-solsysteme
t/vores-stjerne/  
Clio Online/NT-faget/mellemtrin/forløb/Lys og 
liv. 
 
Forløbet er delt i tre afsnit: 

● Solenergi. 
●  Fotosyntese. 
●  Årstiderne.  

Aktiv deltagelse i læsning, debat, forsøg 
og undersøgelser. 
Deltag aktivt i timerne. Stil spørgsmål og 
find svar. 
Evaluering jvf. forløbsplanen. 
Præsentation af produkter og modeller i 
klassen. 
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