
Ret til ændringer forbeholder- SK 

Natur/Teknik 

1. klasse 22/23 
 

Fagformål 

 

Stk1. 

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.  

 

Stk. 2. 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.  

 

Stk. 3. 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. 

 

 

Fagets kompetenceområder 

Undersøgelse 

Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål. 
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Undersøgelse i naturfag 

Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr. Eleven har viden om enkle 

undersøgelsesmetoder. 

Teknologi og ressourcer i hverdagen 

Eleven kan undersøge, hvordan enkle mekanismer fra hverdagen fungerer. Eleven har viden om 

enkle mekanismer. 

Mennesket 

Eleven kan undersøge sanser. Eleven har viden om menneskets sanser. 

Vand, Luft og vejr 

Eleven kan undersøge lys, vand og vejr i hverdagen. Eleven har viden om vejr, vands 

tilstandsformer og karakteristika ved lys. 

Organismer 

Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur. Eleven har viden om dyr, planter 

og svampe. 

 

Modellering 

Eleven kan anvende naturtro modeller.  

Modellering i naturfag 

Eleven kan skelne mellem virkelighed og model. Eleven har viden om naturtro modeltyper. 

Teknologi og ressourcer i hverdagen 

Eleven kan med skitser og billeder beskrive genstande fra hverdagen. Eleven har viden om 

afbildninger af genstande. 

Mennesket 

Eleven kan fortælle om kropsdelene på en model af menneskekroppen. Eleven har viden om 

kroppens ydre opbygning. 
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Vand, luft og vejr 

Eleven kan illustrere vejr og årstider. Eleven har viden om dagslængde, temperatur og nedbør. 

Organismer 

Eleven kan med enkle modeller fortælle om organismers opbygning. Eleven har viden om 

organismers opbygning. 

 

Perspektivering  

Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag 

Perspektivering i naturfag 

Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til sig selv og det nære område. Eleven har viden om 

natur og teknologi i det nære. 

Teknologi og ressourcer i hverdagen 

Eleven kan fortælle om ressourcer fra hverdagen. 

Mennesket  

Eleven kan fortælle om enkelte råd om sundhed i forhold til egen hverdag. 

Vand, Luft og vejr 

Eleven kan fortælle om karakteristika ved årstider i Danmark. 

Organismer 

Eleven kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider. 

 

Kommunikation  

Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller. 
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Formidling 

Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer. Eleven har viden om enkle måder til at 

beskrive resultater. 

Ordkendskab 

Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begreber. 

Faglig læsning og skrivning  

Eleven kan orientere sig i en enkel fagtekst. 

 

Årsplan 

 

Måned  Emne  Mål  

August Insekter og naturen o Eleverne får kendskab 

til insektarter i 

Danmark  

o Eleverne får kendskab 

til naturen og dens 

påvirkning på 

dyrelivet.  

September  Efterår 

Hvad sker der i naturen, når 

det er efterår? 

Lys, traditioner, farver, dyr og 

planter 

 

 

Lego /LEC 

o Eleverne kan fortælle 

om den aktuelle årstid. 

o Eleven kan gengive 

karaktertræk fra den 

aktuelle årstid i egne 

tegninger.  

 

o Eleverne får kendskab 

til programmering og 

mekanismer.  
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Oktober  Efterår 

Hvad sker der i naturen, når 

det er efterår? 

Lys, traditioner, farver, dyr og 

planter 

 

 

Lego /LEC 

o Eleverne kan fortælle 

om den aktuelle årstid. 

o Eleven kan gengive 

karaktertræk fra den 

aktuelle årstid i egne 

tegninger.  

 

o Eleverne får kendskab 

til programmering og 

mekanismer. 

November  FNs verdensmål 

Sundhed og bæredygtighed 

Den store verden 

Børneliv  

Gør en forskel 

o Eleverne får kendskab 

til FNs verdensmål 

o Eleverne skal arbejde 

med bæredygtighed  

o Eleverne ser på 

forskelle mellem I og 

U lande  

December Sanserne  

Hvilke sanser har vi, hvordan 

arbejder de sammen?  

 

o Eleverne kan benytte 

enkelte fagord og 

begreber  

o Eleven har viden om 

menneskets sanser.  

Januar Vinter  

Hvad sker der i naturen om 

vinteren? 

Lys, traditioner, farver, dyr og 

planter  

o Eleverne kan fortælle 

om den aktuelle årstid. 

o Eleven kan gengive 

karaktertræk fra den 

aktuelle årstid i egne 

tegninger.  
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Februar Lego /LEC o Eleverne får kendskab 

til programmering og 

mekanismer.  

 

Marts Lego / LEC 

 

 

 

Forår  

Hvad sker der i naturen om 

foråret? 

Lys, traditioner, farver, dyr og 

planter 

o Eleverne får kendskab 

til programmering og 

mekanismer.  

 

o Eleverne kan fortælle 

om den aktuelle årstid. 

o Eleven kan gengive 

karaktertræk fra den 

aktuelle årstid i egne 

tegninger.  

 

April  Forår  

Hvad sker der i naturen om 

foråret? 

Lys, traditioner, farver, dyr og 

planter 

o Eleverne kan fortælle 

om den aktuelle årstid. 

o Eleven kan gengive 

karaktertræk fra den 

aktuelle årstid i egne 

tegninger.  

 

Maj Vandets kredsløb   

Hvordan vand optræder 

Hvordan vandets kredsløb er. 

o Eleven kan gengive 

vandets kredsløb ud fra 

en skitse 

o Eleven har kendskab til 

vandets tre 

tilstandsformer.  

Juni Sommer 

Hvad sker der i naturen om 

sommeren? 

o Eleverne kan fortælle 

om den aktuelle årstid. 

o Eleven kan gengive 

karaktertræk fra den 
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Lys, traditioner, farver, dyr og 

planter  

aktuelle årstid i egne 

tegninger.  

 

 

 

 


