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Formål for faget natur/teknik 

Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige 

fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og 

teknik, som har værdi i det daglige liv. 

Stk. 2. Undervisningen skal i vidt omfang bygge på elevernes egne oplevelser, erfaringer, 

iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter og medvirke til, at de udvikler praktiske 

færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Undervisningen skal vedligeholde og 

fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og 

levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude. 

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet 

mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for 

miljøet som baggrund for engagement og handling. Undervisningen skal skabe grundlag 

og interesse hos eleverne for det videre arbejde med fagene biologi, fysik/kemi og 

geografi.  

 

 

Slutmål for faget natur/teknik efter 6. klassetrin 

 

Den nære omverden 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 

færdigheder, der sætter dem i stand til at: 

 beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige 

egenskaber samt det levende og det ikke levende  

 beskrive planter og dyr samt forklare deres funktioner, livsbetingelser og samspil 

med omgivelserne  



 beskrive vigtige kropsfunktioner og væsentlige faktorer, der påvirker disse, samt 

anvende viden om forhold, der har betydning for menneskets sundhed  

 gøre rede for fænomener, der knytter sig til vejret og årstiderne  

 kende og beskrive lokalområdet, bl.a. ved brug af kort og kunne anvende viden 

herom i andre sammenhænge. 

 

Den fjerne omverden 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 

færdigheder, der sætter dem i stand til at: 

 finde ligheder og forskelle mellem levevilkår og livsbetingelser for planter, dyr og 

mennesker i det nære og det fjerne  

 forholde sig kritisk til informationer om naturfaglige forhold fra medierne  

 redegøre for dyr, planter og menneskers levevilkår og indbyrdes samspil forskellige 

steder på Jorden  

 anskue fordelingen af land og hav, landskaber, klimazoner og plantebælter som 

regionale og globale mønstre  

 beskrive og sammenligne vigtige regioner og lande i vores egen og andre 

verdensdele  

 sammenholde indsigt i solsystemets opbygning og Jordens bevægelser med 

fænomener, de selv har oplevet  

 anvende hovedtræk af Jordens og livets udvikling til belysning af naturens 

mangfoldighed. 

 

Menneskets samspil med naturen 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 

færdigheder, der sætter dem i stand til at: 

 færdes i naturen på en hensigtsmæssig og hensynsfuld måde  

 kende til forskellige natursyn og beskrive eksempler på naturanvendelse og 

naturbevarelse samt interessemodsætninger knyttet hertil  

 kende begrebet bæredygtighed og kunne redegøre for eksempler på, at 

menneskets forbrug af ressourcer og anvendelse af teknologi påvirker kredsløb i 

naturen og vurdere, hvilke konsekvenser det har for planter, dyr og mennesker  



 kende træk af teknologiens historie og anvendelse samt følgevirkninger for planter, 

dyr og mennesker  

 vurdere eksempler på miljøproblemer lokalt og globalt på baggrund af egen indsigt. 

 

Arbejdsmåder og tankegange 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 

færdigheder, der sætter dem i stand til at 

 formulere relevante spørgsmål, opstille hypoteser og modeller som grundlag for 

både praktiske og teoretiske undersøgelser  

 planlægge, designe og gennemføre iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter  

 vælge og anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven samt 

organisere forløbet, når det foregår individuelt eller i grupper  

 ordne og vurdere data  

 konkludere ud fra iagttagelser, undersøgelser, datasøgning, dataopsamling, faglig 

læsning og interview både på skolens område og uden for dette  

 formidle resultater af egne og andres data på flere forskellige måder  

 formidle fagligt stof, modeller og teorier med relevant fagsprog  

 forholde sig kritisk til informationer på nettet. 

 

 

Læseplan for faget natur/teknik (1. – 6. klasse) 

Natur/teknik på 1.-6. klassetrin er første led i skolens samlede naturfagsundervisning. De 

kundskaber og færdigheder, eleverne opnår gennem natur/teknik, er en del af det 

naturfaglige fundament, som de andre naturfag bygger videre på fra 7. klasse. 

Undervisningen skal planlægges og gennemføres med henblik på progression i elevernes 

læring. Det vil sige, at de samme indholdsområder tages op flere gange, så eleverne får 

mulighed for at bygge oven på det tidligere lærte. Det giver eleverne mulighed for at øge 

og udvikle deres forståelse og anvende deres viden og færdigheder med øget udbytte. 

Nysgerrighed, arbejdsglæde, kreativitet og udforskning skal have plads og tid til at udvikle 

sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser og 

eksperimenter, men på alle klassetrin kombineres aktiviteterne med eftertanke og 



overvejelser af mere teoretisk karakter, og begreber som ansvarlighed og engagement 

står centralt. 

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: 

 Den nære omverden  

 Den fjerne omverden  

 Menneskets samspil med naturen  

 Arbejdsmåder og tankegange. 

Hvert af områderne – “Den nære omverden”, “Den fjerne omverden” og “Menneskets 

samspil med naturen” – ses i forhold til: natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår: 

 

Natur 

Eleverne arbejder med naturens mangfoldighed – både den levende og ikke-levende natur 

og samspillet herimellem. Forskellige naturtyper sammenlignes lokalt, nationalt og globalt. 

Arbejdet ses i sammenhæng med menneskets brug og udnyttelse af naturen. 

 

Teknik 

Eleverne arbejder med apparater og installationer fra deres hverdag. Mere sammensatte 

tekniske anlæg på fx fabrikker og rensningsanlæg inddrages. Arbejdet omfatter eksempler 

på samspillet mellem menneske, natur og den teknologiske udvikling. Begrebet 

“bæredygtig udvikling” indgår i dette samspil. 

 

Livsbetingelser 

Eleverne arbejder med livsbetingelser for mennesker, dyr og planter. De mange 

tilpasninger til forskellige levesteder både i lokalområdet og i de fjernere egne ses i 

sammenhæng med den historiske proces, som har præget klodens og livets udvikling. 

 

Levevilkår 

Eleverne arbejder med levevilkår ud fra eksempler på materielle og ikke-materielle forhold 

fra hverdagen. Egne levevilkår sættes i forhold til menneskers situation andre steder i 

verden. Sammenhænge mellem levevilkår, livsstil og menneskets sundhed indgår i 

arbejdet. 



De enkelte undervisningsforløb tager udgangspunkt i et tema, et emne, et spørgsmål eller 

en bredere problemstilling. Ofte vil lokale, nationale eller globale forhold give inspiration 

hertil. De enkelte faglige forløb omfatter normalt flere forskellige kundskabsområder, og 

“Arbejdsmåder og tankegange” inddrages i ethvert forløb. Natur, teknik, livsbetingelser og 

levevilkår kan sjældent ses adskilt fra hinanden.  

Hvert enkelt forløb omfatter derfor samspil mellem 

 tema, emne, spørgsmål eller problemstilling  

 indhold fra de centrale kundskabs- og færdighedsområder  

 natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår. 

På alle klassetrin omfatter undervisningen 

 arbejde i klassens “laboratorium”, i og omkring skolen, i nærmiljøet og i naturen  

 praktiske, undersøgende og eksperimentelle aktiviteter  

 indhold fra både den nære omverden, den fjerne omverden og menneskets samspil 

med naturen  

 etiske overvejelser i relation til menneskets samspil med natur og teknik som 

grundlag for vurdering og stillingtagen  

 elevernes handlemuligheder i det daglige liv og i relation til menneskets samspil 

med natur og teknik. 

I det seksårige forløb er der en progression i ovenstående kriterier, som er i 

overensstemmelse med elevernes forskellige erfaringer og færdigheder. 

Ved arbejdet med forskellige tekster lægges i undervisningen vægt på den faglige læsning 

som et gennemgående og vigtigt tema, der skal sætte eleverne i stand til at forbedre deres 

muligheder for at forstå og tilegne sig teksternes faglige indhold. 

 


