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Fagområde: 
Uger 

Forløb  Stikord  Læringsmål  Materialer, inspiration og forsøg   

Teknologi og 
ressourcer 
 
32 - 43 

Landmandens 
liv 

• Fødevareproduktion  
• Dyr 
• Landbrug  
• Landmandens arbejde  
• Spiringsforsøg  

Jeg kan lave en model af et landbrug. 
 
Jeg kan fortælle om, hvad en 
landmand laver. 
 
Jeg kan udvælge madvarer, der 
kommer fra et landbrug. 
 
Jeg kender dyrene i landbruget.  

 
 
 
 

Clioonline: 
“Landmandens liv”  

Mennesket  
 
44 - 2 

Kroppen  • Muskler 

• Knogler 

• Organernes funktion 

Jeg ved hvad muskler, knogler og 
organernes funktion er.  
 
Jeg kan fortælle om muskler, knogler 
og organernes funktion ud fra en 
tegning.  
 
Jeg kan fortælle om muskler, knogler 
og organernes med brug af fagord. 

 Clioonline 



Natur og Miljø 
 
3 - 13 

Krible krable 
 
  

• Smådyr 

• Håndtering af levende 
dyr  

• Dyregrupper  

• Rovdyr, planteædere, 
nedbrydere 

Jeg kan udføre enkle undersøgelser 
med brug af enkelt udstyr. 
 
Jeg kan indsamle og undersøge 
organismer i den nære natur. 
 
Jeg kan fortælle om egne resultater 
og erfaringer.  

Krible krable  
  

Fantastiske fisk  
 

• Hvordan ser en fisk 
ud? 

• Finskens dele 

Jeg kan fortælle om fiskens kropsdele 
ud fra en tegning. 
 
Jeg kan undersøge, hvordan en fisk 
ser ud udenpå. 
 
Jeg kan fortælle om fiskens kropsdele 
med brug af fagord. 

Clioonline: 
‘Fisk' 

 
 
Vand, luft og vejr 
 
15 - 24 

Hvad kan du 
med vand?  

• Tre forskellige former 
for vand 

• Forsøg med vand 

Jeg kan forklare, hvad der skal til, for 
at vand skifter tilstandsform.  
 
Jeg kan undersøge, hvad der skal til, 
for at vand skifter tilstandsform. 

Clioonline: 
“Vand skifter form” 

Hvor er solen 
om natten?  

• Kende de fire årstider 
• Dag/nat 
• Bevægelser i Solen, 

månen og Jorden 

Jeg kan fortælle om, hvad der er 
særligt ved de fire årstider, og om, 
hvorfor vi har årstider. 
 
Jeg kan vise med billeder, hvad der er 
særligt ved hver årstid. 
 
Jeg kan give eksempler på, hvad der 
sker med dyr og planter i hver af de 
fire årstider.  

Clioonline: 
“De fire årstidegr”  

 


