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Undervisningsplan – Natur og Teknik - Anatomi 

 

Emne L’uomo universale – Leonardo da Vinci 

Tema  Anatomi 

Fag  Natur og teknik – ”Din sundhed – din krop” 

Klasse  4. klasse 

 

Formål 
 

Formålet med forløbet er, at børnene får fakta-viden om 
kroppen. Og via ny viden bedre kan forstå, hvordan 
Leonardo i sin tid var nysgerrig efter at se, hvordan vi så ud 
’inden i’. 

 

                                             

 
Faglige mål 

hentes fra 

Forenklede 

fællesmål 
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Bløde kompetencer  
Hvad sættes der fokus på fra 
- forandrings- 
- lærings- 
- relations- og  
meningskompetencen 

Forandring   leve sig ind i en situation 
- involvere sig 

 
Læring 

- åbenhed overfor læring 
- evne til at flytte sig både fysisk og psykisk 
- uddrage og dermed vurdere 
- handlekraft 
- indlevelsesevne 
- overblik 

 
Relation 

- indhente viden 
- skabe og bearbejde viden 
- omfortolke viden 
- forholde sig til viden 

 
Mening 

- forholde sig  
- fordybelse 
- realistisk opfattelse 

 

Struktur  
Hvordan skal forløbet organiseres? 
Arbejdsfaser. 
Fælles inspiration?  
Oplæg, debat, aktiviteter, 
fælles/gruppe/individuelt? 
Hvad er tidsrammen? Deadlines? 

Fælles og individuelt  
Med afsæt i DR’s tema-udsendelser om kroppen 
arbejdes ind i viden og forståelse af, hvordan kroppen er 
bygget op og fungerer.  
Der inddrages også materiale fra www.naturteknolgi.dk  
Der er fokus på 

- kroppens byggesten 
- knogler 
- led 
- muskler 
- hjertet 
- puls 
- lunger 
- madens vej fra mund til mave – og nedbrydning 

 
Klasseprojekt: 
  

• Tegn et stort billede af menneskekroppen 

• Tegn hvor de forskellige organer findes og hvordan 
blodårerne løber ud i hele kroppen 

• Skriv på tegningen hvilken funktion de forskellige 
organer har - hvorfor vi ikke kan undvære dem  

• Fremlæg jeres billede og sammenlign gruppernes 
arbejde 

• Diskutér forskelle og ret tegningerne til 
 

 

Værdsættelse og evaluering  
i processen som ved afrunding 
Hvordan tages stilling til erfaringer og ny 
indsigt? 

Undervejs tales om, hvad vi har lært 
I forbindelse med fremlæggelse af klasseprojektet tales 
primært om, hvad vi har lært om kroppens evne til at 
fungere 

http://www.naturteknolgi.dk/
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Undervejs? Afsluttende? 
Mundtlig? Skriftligt? 
Fælles, gruppevis, individuelt? 

 

 


