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 Unity Skolen 

Uge  Forløb Færdigheds- og vidensmål Læringsmål 

33 Introuge 

34-39 Afrikas dyr Undersøgelse 

• Organismer (fase 1) 
 

Perspektivering 

• Perspektivering i naturfag 
(fase 1) 
 

Kommunikation 

• Ordkendskab (fase 1) 
Faglig læsning og skrivning 

(fase 1) 
 

• Jeg kan undersøge dyr fra 
Afrika. 

• Eleven kan nævne dyr der ikke 
lever i Afrika. 

• Jeg kan bruge fagord til at 
beskrive dyr fra Afrika. 

Jeg kan finde information i 
fagtekster og videoer om Afrikas 
dyr. 

40-41 Naturens sten Modellering  

• Undersøgelser i naturfag 
(fase 1) 

• Naturen lokalt og globalt 
(fase 1) 
 

Kommunikation  

• Ordkendskab (fase 1) 
 

• Jeg kan sortere sten på 
baggrund af farve og størrelse. 

• Jeg kan undersøge og 
bestemme stentyper. 

• Jeg kan bruge fagord til at 
beskrive sten. 

42 Efterårsferie 
 

43-50 Planeterne i vores 
solsystem 

Modellering  

• Modellering i naturfag 
(fase 2) 

• Jorden og solsystemet 
(fase 2) 
 

Kommunikation  

• Ordkendskab (fase 1) 
 

• Jeg kan bruge en model til at 
opremse navnene på 
planeterne i vores solsystem. 

• Jeg kan lave en model af vores 
solsystem. 

• Jeg kan forklare, hvad et 
solsystem er. 

• Jeg kan beskrive forskellen på 
de to typer af planeter i vores 
solsystem. 

 

51 Læseuge 

52-53 Juleferie 
 

1-5 Et myreliv 
 

Undersøgelse 

• Organismer (fase 1) 
 

Modellering 

• Organismer (fase 1) 
 
Kommunikation 
Ordkendskab (fase 1) 

• Jeg kan undersøge myrernes liv. 

• Jeg kan tegne en model af en 
myre. 

Jeg kan bruge fagord om myrens 
krop og liv. 
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6 Temauge – krop & sundhed 

7  Et myreliv Undersøgelse 

• Organismer (fase 1) 
 

Modellering 

• Organismer (fase 1) 
 
Kommunikation 
Ordkendskab (fase 1) 
 

• Jeg kan undersøge myrernes liv. 

• Jeg kan tegne en model af en 
myre. 

Jeg kan bruge fagord om myrens 
krop og liv. 

8 Vinterferie 

9-12 Knæk koden Undersøgelse 

• Undersøgelser i naturfag 
(fase 2) 

 
Kommunikation  
Faglig læsning og skrivning 
(fase 1) 
 

• Jeg kan programmere ved at 
skrive og teste kode. 

• Jeg kan skrive små opgaver som 
kommandoer. 

 
 
 
 

13 Påskeferie 
 

14-15 Knæk koden Undersøgelse 

• Undersøgelser i naturfag 
(fase 2) 

 
Kommunikation  
Faglig læsning og skrivning 
(fase 1) 

• Jeg kan programmere ved at 
skrive og teste kode. 

• Jeg kan skrive små opgaver som 
kommandoer. 

 
 
 
 

17-26 I dinosaurernes 
verden 

Modellering 

• Mennesket (fase 1) 
 
Kommunikation  
Ordkendskab (fase 1) 

• Jeg kan fortælle om et dyr med 
brug af en model. 

• Jeg kan bruge fagord om 
dinosaurernes verden og de 
dyr, der levede der. 

 
 

 


