
Årsplan i natur/teknik i 4,5,6 klasse. 
Fagformål for faget natur/teknologi 
Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores 
forståelse af verden. Eleverne skal i natur/teknologi tilegne sig færdigheder og viden om vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikle 
tanker, sprog og begreber om natur og teknologi, som har værdi i det daglige liv. 
 Elevernes læring skal i vidt omfang bygge på deres egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser og undersøgelser, som skal 
medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, 
teknologi, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude skal vedligeholdes og 
fremmes.  
 Eleverne skal udvikle forståelse af samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt 
ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling i forhold til en bæredygtig udvikling. Eleverne skal gennem faget 
udvikle interesse for naturfag og teknologi samt tilegne sig naturfaglige kompetencer som grundlag for det videre arbejde med fagene 
biologi, fysik/kemi og geografi. 
 
Uge Emne Materiale Færdigheds- og vidensmål Andre 

aktiviteter 
32-35 Affald, affaldssortering og 

spildevand 
 
 

https://www.affald.dk/da/
undervisere/undervisnings
materialer.html?view=intr
o&id=62 
 
virksomhedsbesøg: 
Måbjergværket og 
Rensningsanlægget 

• Eleverne kan fremstille enkle 
modeller over en husstands 
forsyning med vand, el og 
varme samt spildevands og 
affaldshåndtering. 

 
Eleverne får viden om 
lokalområdets forsynings – og 
aflednings systemer  

16/8 og 17/8 
skolefoto 

36 Lejrskole - - 5/9 – 8/9 
Lejrskole 

37- 41 
 
 
 
 
 

Affald, affaldssortering og 
spildevand 
 

Se uge 32-35 • Eleven kan fremstille enkle 
modeller over en husstands 
forsyning med vand, el og 
varme samt spildevands- og 
affaldshåndtering 

• Eleven har viden om 
lokalområdets forsynings- og 
afledningssystemer 

27/9 omfoto 
 
Den 14/10 
Motionsdag 
 

42 Efterårsferie    



43 - 48 Vejr, her og der NATEK 5  32 – 49 
Div. Kopiark 

• Eleven kan gennemføre enkle 
målinger af vejret, herunder 
med digitalt måleudstyr 

• Eleven har viden om nedbør, 
vind og temperatur 

15-17/11 
balletbørn til 
Varde 
 

49 – 50, 1 (4. 
kl.) 

Den Hvide Verden 
NATEK s, 53 - 73 

 • Eleven kan undersøge dyrs og 
planters tilpasninger til naturen 

• Eleven har viden om dyrs og 
planters levesteder og 
livsbetingelser 

• Eleven kan på enkle kort 
udpege plantebælter og 
klimazoner, herunder  på 
digitale kort 

 

49 – 50, (5.-
6. kl) 

Et naturområde 
 
Eleven skal ud fra 
forskellige hjemmesider og 
bøger undersøge et 
naturområde 

www.verdensdyr.dk  • Eleven har viden om faktorer til 
at beskrive naturområder 

• Eleven kan med modeller 
forklare om organismers 
samspil i naturen 

• Eleven har viden om enkle 
fødekæder og fødenet 

 

51- 1 Juleferie   Juleferie 
1 - 3 Den Hvide Verden og  

Et naturområde fortsat 
   

4 Emneuge    Emneuge 
5-6 Mennesket – Sanserne 

Dyr - Sanserne 
www.dr.dk/skole 
 

• Eleven kan med modeller 
forklare ørets og øjets fysiologi 
og anatomi 

• Eleven har viden om syn og 
hørelse 

 

7 Vinterferie   Vinterferie 
8 - 13 Mennesket – Sanserne 

Dyr - Sanserne 
www.dr.dk/skole 
 

• Eleven kan med modeller 
forklare ørets og øjets fysiologi 
og anatomi 

• Eleven har viden om syn og 
hørelse 

25/3 - 28/3 
Skole 
forestillinger 
 
Onsdag den 
29/3 
Fri 



14 Emneuge   Emneuge 
15 Påskeferie   Påskeferie 
16 - 22 Naturkatastrofer Bogen: Naturkatastrofer 

 
http://www.dr.dk/skole/ge
ografi/elevopgaver-
jordens-indre 
 

• Eleven kan fortælle om aktuelle 
naturkatastrofer og andre 
begivenheder ved brug af kort 

• Eleven kan med modeller 
fortælle om jordskælv og 
vulkanudbrud, herunder med 
digitale modeller 

• Eleven har viden om enkle 
principper i pladetektonikken 

29/4 Dansens 
Dag 
Forestilling i 
Struer 
 
25-28/5 Kristi 
Himmelfarts 
ferie 

23 Emneuge  -  Emneuge 

24 – 25 Opsamling    

 


