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Vi bruger som udgangspunkt teksterne fra onlineportalen NaturTeknologifaget 4.-6. klasse 
fra ClioOnline. Arbejdet med emner veksler mellem læsning af tekster, ekskursioner og 
forsøg i naturfagslokalet. Årsplanen er kun vejledende og kan ændre sig i årets løb 

Uge 33-36 
Træerne omkring os 
Formålet med dette forløb er, at eleverne får kendskab til naturen på skolens 
område. Eleverne skal lære om, at naturen i bebyggede områder er tilpasset 
mennesket, og at træerne kan have forskellige praktiske formål. 

Uge 37-39 
Pladetektonik, jordskælv og vulkaner  
Formålet med dette forløb er, at eleverne kender til sammenhængen mellem 
pladetektonik, vulkanudbrud og jordskælv. 

Uge 42-44 
Krop og motion II  
Formålet med dette forløb er, at eleverne lærer at forstå sammenhængen mellem 
kroppens to store kredsløb, og den rolle de spiller i forhold til begrebet motion. 

Uge 45-50 
1, 2, madro!  
Formålet med forløbet er, at eleverne lærer om madens byggesten, sund kost og 
kostråd. 

Uge 1-3 
Projektuge 3 
Transport og teknologi  
Formålet med forløbet er at øge deres bevidsthed i forhold til sammenhængen 
mellem den teknologiske og samfundsmæssige udvikling. I dette forløb skal eleverne 
derfor arbejde med opfindelser inden for transport og teknologi gennem tiden.  
Forløbet er tværfagligt med Historiefaget. 

 

https://www.clioonline.dk/naturteknologifaget/mellemtrin/
https://mit.clioonline.dk/unitplan/97ceac63-5e9f-1d3b-ecfb-1dcfd0035536/show
https://mit.clioonline.dk/unitplan/68dac22b-ce63-3e90-3082-b0fbeefecb25/show
https://mit.clioonline.dk/unitplan/2db45e2f-ea50-3447-efcd-d8c139ca4b74/show
https://mit.clioonline.dk/unitplan/9ce0d786-d3da-93d4-041c-04dc01d19c1d/show
https://mit.clioonline.dk/unitplan/d033911d-133e-4d11-7305-ab53895e90f4/show
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Uge 4-5 
Dyrenes tilpasning 
Formålet med forløbet er, at eleverne bliver i stand til at beskrive, hvilke faktorer der 
kan være med til at udløse en tilpasning hos en dyreart. Desuden skal de give 
eksempler på dyr, der gennem tilpasning øger eller nedsætter chancen for artens 
overlevelse. 

Uge 6-10 
Vores affald  
Formålet med forløbet er, at eleverne bliver i stand til at beskrive, hvordan 
håndtering af affald ser ud i deres nærområde, kortlægge problemområder og give 
nye bud på, hvordan affaldet kan håndteres. 

Uge 11-13 
Energikilder 
Formålet med forløbet er, at eleverne kan beskrive de forskellige energikilder, som 
det danske samfund primært forsyner sig fra. Desuden skal de arbejde med fordele 
og ulemper ved udnyttelse af energi. 

Uge 14-16 
Fast, flydende eller gas? 
Formålet med forløbet er, at eleverne lærer om stoffers tre tilstandsformer: fast, 
flydende og gas. Eleverne skal lære om sammenhængen mellem temperatur, tryk og 
tilstandsform, samt om hvad der skal til, for at vand skifter tilstandsform. 
 

Uge 17-21 
Øret hører, øjet ser! 
Formålet med forløbet er, at eleverne lærer om ørets og øjets anatomi, samt 
hvordan hørelsen og synet fungerer. I forløbet er der fokus på arbejdet med 
modeller. 
 

  

https://mit.clioonline.dk/unitplan/900d3a69-98ec-447c-1f35-26e594304461/show
https://mit.clioonline.dk/unitplan/465a83b1-93db-5fa7-eb8d-8af01d674f57/show
https://mit.clioonline.dk/unitplan/44fe7442-c1b8-7365-91ff-cec293414fe9/show
https://mit.clioonline.dk/unitplan/5ce2536b-8d53-d8b9-0eae-8e12cf0a502f/show
https://mit.clioonline.dk/unitplan/baca2abd-f280-028b-4ab9-fd51cb378a45/show
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Uge 22-23 
Når planter gror 
Formålet med forløbet er, at eleverne skal lære om planters livsbetingelser og 
fotosyntesen igennem forskellige undersøgelser, samt ved at de udarbejder en 
illustrationsmodel af fotosyntesen. 
 

  

https://mit.clioonline.dk/unitplan/9819b7a4-bb09-a304-c9a1-253f3e4a0ca9/show
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Uge 24-25 
Skolens natur  
Formålet med forløbet er, at eleverne lærer om begrebet biodiversitet og lærer at 
undersøge biodiversiteten i et naturområde. 
 

https://mit.clioonline.dk/unitplan/72ae2318-a38f-b8ab-59d8-21170a81335e/show

