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Forord til faget 
 
I	natur	og	teknologi	skal	eleverne	udvikle	naturfaglige	kompetencer,	som	skal	være	med	til	at	øge	
deres	forståelse	for	den	verden	de	lever	i.	De	skal	tilegne	sig	færdigheder	og	viden	omkring	den	
sammenhæng	de	indgår	i	og	herunder	udvikle	tanker	og	sprog	ud	fra	relevante	begreber	og	
erfaringer,	som	giver	værdi	i	hverdagen.	
	
Vi	arbejder	indenfor	nedenstående	kompetenceområder:	
	
-	Undersøgelse	(Eleven	kan	gennemføre	enkle	undersøgelser	
på	baggrund	af	egne	forventninger	)	
	
-	Modellering	(Eleven	kan	anvende	modeller	med	stigende	abstraktionsgrad	)	
	
-	Perspektivering	(Eleven	kan	relatere	natur	og	teknologi	til	andre	kontekster)	
	
-	Kommunikation	(Eleven	kan	beskrive	enkle	naturfaglige	og	teknologiske	problem-	stillinger)	
	
Elevernes	læring	skal	så	vidt	muligt	bygges	op	omkring	egne	oplevelser,	erfaringer,	observationer,	
undersøgelser	og	konklusioner	/	deling	af	(ny)	viden.	I	arbejdet	med	at	skabe	denne	læring,	så	skal	
eleverne	også	udvikle	praktiske	færdigheder,	udvise	kreativitet	og	evnen	til	at	samarbejde.	
	
Eleverne	skal	altså	i	undervisningen	stille	spørgsmål,	forudsige,	undersøge	og	konkludere	for	at	finde	
løsninger	på	egne	og	andres	spørgsmål.	Derudover	skal	eleverne	lære	at	være	ansvarlige	og	udvise	
respekt	overfor	udstyr,	hinanden	samt	naturen/miljøet.	Undervisningen	i	natur	og	teknologi	skal	
være	med	til	at	skabe	en	naturlig	interesse	for	naturfag	samt	skabe	et	solidt	fundament	for	elevernes	
videre	skolegang	med	naturfagene	fysik,	kemi,	biologi	og	geografi.	
________________________________________________________________________________________________________ 

De	frie	grundskoler	skal	stå	mål	med,	hvad	der	almindeligvis	kræves	i	folkeskolen,	jf.	Lov	om	friskoler	og	private	grundskoler,	
lovbekendtgørelse	nr.	786	af	15/06-2015.		

Undervisningsplaner	herunder	slutmål	og	trinmål	for	fag	på	Den	Nye	Friskole	tager	udgangspunkt	i	Fælles	Mål	under	
Undervisningsministeriet.	Der	henvises	i	øvrigt	til	nedenstående	link	(find	fag	samt	klasse):	

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Faelles-Maal/Alfabetisk	

I	alle	fag	inddrages	skolens	værdigrundlag	med	dens	temaer	samt	målsætningen	om	”Why”-tilgangen	i	alle	meningsfulde	
sammenhænge.	
	

	

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer 

33-
36	

Træerne		 Eleven	kan	
gennemføre	

I	første	del	af	dette	forløb	
skal	der	læses	om	
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(4)	 omkring	os	 enkle	

systematiske	
undersøgelser		

Eleven	har	viden	
om	variable	i	en	
undersøgelse		

Eleven	kan	
argumentere	om	
enkle	forhold	
inden	for	natur	
og	teknologi		

Eleven	har	viden	
om	enkel	
naturfaglig	
argumentation		

Eleven	kan	
mundtligt	
og	skriftligt	
udtrykke	sig	med	
brug	af	
naturfaglige	og	
teknologiske	
fagord	og	
begreber		

	

løvtræer	og	nåletræer,	og		
laves	en	aktivitet,	hvor	
der	kikkes	på	træerne	
omkring	skolen.	I	anden	
del		arbejdes	med	
begrebet	fotosyntese.	
Der	laves	også	en	
aktivitet,	som	viser,	at	
planter	afgiver	vand.	Til	
sidst	i	forløbet	bruges	
QR-koder	til	at	
præsentere	et	træ	og	
lave	et	kort	over	
området,	man	har	
undersøgt.	

	

(Clioonline)	

Natek	5	

37	 Featureuge	TEAMBUILDING	

38	–	
40	
	

(3)	
	

	

Pladetektonik,	
jordskælv	og	
vulkaner	

Eleven	kan	
sammen-	holde	
naturkatastrofer	
til	menneskers	
levevilkår		

Eleven	har	viden	
om	sammenhæng	
mellem	
pladetektonik	og	
udbredelsen	af	
naturkatastrofer		

Eleven	kan	
anvende	

I	dette	forløb	skal	
arbejdes	med,	hvordan	
Jordens	overflade	er	
levende	og	hele	tiden	
ændrer	på	landskaber.	
Eleverne	lære	om,	
hvordan	Jordens	overflade	
består	af	plader,	der	
bevæger	sig.	Dette	
kaldes	pladetektonik.	Når	
pladerne	bevæger	sig	op	
ad	hinanden,	opstår	
fænomener	
som	vulkaner	og	jordskælv.	
Eleverne	lære	om,	hvorfor	
pladetektonik	gør,	at	der	
opstår	vulkaner	og	
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sammensatte		
modeller	til	at	
beskrive	
processer		

Eleven	har	viden	
om	sammensatte	
modeller		

Eleven	kan	med	
modeller	fortælle	
om	jordskælv	og	
vulkanudbrud,	
herunder	med	
digitale	modeller		

Eleven	har	viden	
om	enkle	
principper	
i	
pladetektonikken		

	

	

	

	

	

jordskælv,	og		eleverne	
skal	undersøge,	hvordan	
naturen	ser	ud	de	steder,	
hvor	pladerne	mødes.		

	

41	
(1)	

Se	uger	38	-40	 	  	

42	 Efterårsferie	

43	–	
46	
(4)	

	

Krop	og	motion		 Eleven	kan	
gennemføre	
fysiologiske	
forsøg	ved	brug	
af	enkelt	
digitalt	
måleudstyr	
	
Eleven	kan	
skelne	mellem	
livsstilsfaktorer	
og	levevilkår	
		

Forløbet	er	delt	op	i	tre	
dele:	I	første	del	skal	der	
læses	en	tekst	om	enten	
åndedrættet,	
blodkredsløbet	eller	
motion,	som		
efterfølgende	skal	
genfortælles.	Derefter	skal	
der	laves	nogle	aktiviteter,	
hvor	eleverne	oplever,	
hvad	det	vil	sige,	når	deres	
puls	stiger	eller	er	i	hvile.	
Eleverne	skal	også	lave	en	
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Eleven	har	
viden	om	
afgørende	
faktorer	for	
livsstil	og	
levevilkår	
	
	
Eleven	kan	
vurdere	
enkle	kost-	og	
motionsråd		
		

Eleven	har	viden	
om	kost-	og	
motionsråd		

Eleven	kan	
anvende	
sammensatte	
modeller	til	at	
beskrive	
processer	

Eleven	har	viden	
om	sammensatte	
modeller		

		

	

	

	

konditionstest,	hvor	de	
kan	finde	ud	af,	hvor	god	
deres	kondition	egentlig	
er.	Til	sidst	i	forløbet	skal	
eleverne	spille	et	
terningespil,	som	kan	
hjælpe	dem	med	at	huske	
alle	de	ting,	de	har	lært.	 	

	 	 	

47-
48	

Featureuge	TEATER	

49	–	
51	
(3)	

	

Energikilder	 Eleven	kan	
gennemføre	
undersøgelser	af	
energiformer		

Eleverne	har	
viden	om	
energiformer		

Eleven	kan	
beskrive	

I	første	del	af	forløbet		
tales	om,	hvad	eleverne	i	
forvejen	ved	om	
energikilder.	Derefter	
læses	om	og	lave	en	
aktivitet	om	fossile	
energikilder	som	olie	og	
gas	fra	undergrunden.	I	
anden	del	af	forløbet	skal	
eleverne	læse	om	og	
arbejde	med	forskellige	
former	for	vedvarende	
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interesse-	
modsætninger	
ved	produktions-	
forhold		

Eleven	har	viden	
om	
produktioners	
afhængighed	og	
påvirkning	af	
natur-	grundlaget		

	

Eleven	kan	
diskutere	
energikilder	i	et	
bæredygtigheds-	
perspektiv		

Eleven	har	viden	
om	vedvarende	
og	ikke	
vedvarende	
energikilder		

energikilder.	Forløbet	
afsluttes	med	en	
diskussionscirkel,	hvor	
eleverne	skal	præsentere	
den	viden,	de	har	opnået	
gennem	forløbet.	

	 	 	

52	 Juleferie	

1	–	5	
(5)	

	

1,	2,	madro!	 Eleven	kan	
identificere	
stoffer	og	
materialer	i	
produkter		

Eleven	har	viden	
om	stoffers	og	
materialers	
egenskaber	og	
kredsløb		

Eleven	kan	
sammensætte	et	
sundt	måltid		

Eleven	har	viden	
om	kost	og	
hygiejne,	
herunder	hånd-	
hygiejne		

Ud	fra	madpyramider	og	
de	ti	kostråd	undersøges	
og	vurderes	elevernes	
egen	kost.	Eleverne	skal	
læse	tekster	om,	hvad	
maden	består	af,	og	om,	
hvordan	man	læser	en	
varedeklaration	på	en	
fødevare.	De	skal	læse	
varedeklarationer	og	
undersøge,	hvor	langt	de	
skal	løbe	for	at	forbrænde	
noget,	de	har	spist.	Til	
sidst	i	forløbet	skal	
eleverne	bruge	al	deres	
nye	viden	til	at	lave	en	
sund	madplan	til	sig	selv.	
Velbekomme!	
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Eleven	kan	
vurdere	
enkle	kost-	og	
motionsråd		

Eleven	har	viden	
om	kost-	og	
motionsråd		

6	 Featureuge		LEGO	HOUSE	

7	 Vinterferie	

8	–	
15	
(8)	

	

Fast,	flydende	eller	
gas?	

	 	

	

	 	

	
	 	

	
	
	 	

	
	
	 	

	
	
	
	 	

	
	
	
	
	 	

Eleven	kan	
gennemføre	
enkle	
systematiske	
undersøgelser		

Eleven	har	viden	
om	variable	i	en	
undersøgelse		

Eleven	kan	
identificere	
stoffer	og	
materialer	i	
produkter		

Eleven	har	viden	
om	stoffers	og	
materialers	
egenskaber	og	
kredsløb		

Eleven	kan	med	
enkle	modeller	
forklare	
enkelte	stoffers	
molekyle-	
opbygning		

Eleven	har	viden	
om	nogle	atomer	
og	molekyler		

I	forløbet	skal	eleverne	
lære	om	de	former,	vand	
og	andre	stoffer	kan	være	

i.	Formerne	hedder	
tilstandsformer.	Eleverne	

skal	læse	om	de	tre	
tilstandsformer	og	lave	
forskellige	eksperimenter	
med	vands	fryse-	og	

kogepunkt.	Eleverne	skal	
også	lære	om,	hvorfor	

vand	skifter	tilstandsform.	
Det	gør	de,	ved	at	læse	en	
tekst	om	atomer	og	lave	to	
aktiviteter	til.	Til	sidst	skal	

Eleverne	lave	en	
præsentation	om,	hvornår	
et	stof	som	fx	vand	skifter	

tilstandsform.	
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16	 PÅSKEFERIE	 	 	 	

17	
(1)	

Transport	og	
teknologi		

Eleven	kan	sætte	
anvendelse	af	
natur	og	
teknologi	i	et	
bæredygtigt	
perspektiv		

Eleven	har	viden	
om	enkle	
principper	for	
bæredygtighed		

Eleven	kan	
designe	modeller	
af	et	produkt	
eller	en	
produktion		

Eleven	har	viden	
om	modeller	til	at	
beskrive	
teknologi		

Eleven	kan	
mundtligt	
og	skriftligt	
udtrykke	sig	med	
brugaf	
naturfaglige	og	
teknologiske	
fagord	og	
begreber		

Eleven	har	viden	
om	naturfaglige	
og	teknologiske	
fagord	og	
begreber		

Eleverne	skal	læse	om	
opfindelser,	der	blev	
opfundet	i	tidsperioderne	
og	lave	modeller	af	nogle	
af	opfindelserne.	Når	
eleverne	har	fået	viden	
om	opfindelserne,	skal	de	
diskutere	deres	fordele	og	
ulemper.	Eleverne	skal	
diskutere,	hvorfor	det	er	
godt,	de	er	blevet	
opfundet,	og	hvad	der	er	
problematisk	ved	det.	
Eleverne	skal	arbejde	i	
faste	grupper	i	forløbet.	
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Eleven	kan	
identificere	brud	
og	kontinuitet	i	
historien		

Eleven	har	viden	
om	væsentlige	
træk	ved	
historiske	
perioder		

Eleven	kan	
redegøre	for	
samspil	mellem	
aspekter	fra	
dansk	og	
omverdens	
historie		

Eleven	har	viden	
om	samspil	
mellem	aspekter	
fra	dansk	og	
omverdens	
historie	

Eleven	kan	
opstille	
historiske	
scenarier	for	at	få	
indsigt	i	
samfunds-	
forhold	i	fortiden		

	Eleven	har	viden	
om	elementer,	
der	indgår	i	
historiske	
scenarier		

	

	

 

	

18	

(1)	

Se	uge	17	 	 	 	
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Med	forbehold	for	ændringer	i	løbet	af	skoleåret	(fx	grundet	spændende	tilbud	i	faget/til	klassen,	aktualitet/nyheder	og	lign.)	

	

	

	

	

	

19	 Featureuge	EUROVISION	

20	–	
26	
(7)	

	

Vores	affald	 Eleven	kan	
identificere	
stoffer	og	
materialer	i	
produkter		

Eleven	har	viden	
om	stoffers	og	
materialers	
egenskaber	og	
kredsløb		

Eleven	kan	sætte	
anvendelse	af	
natur	og	
teknologi	i	et	
bæredygtigt	
perspektiv		

	

Eleven	kan	
argumentere	om	
enkle	forhold	
inden	for	natur	
og	teknologi		

Eleven	har	viden	
om	enkel	
naturfaglig	
argumentation		

 

 

	I	dette	forløb	undersøges,	
om	der	ligger	affald	på	
skolens	område,	og	
hvordan	eleverne	kan	
sortere	deres	families,	
klassens	og	skolens	affald.	
Eleverne	skal	undersøge	
kommunens	
affaldshåndtering	og	
sortere	affald	på	en	
genbrugsstation	i	et	spil.	
Eleverne	skal	også	læse	en	
tekst	og	se	forskellige	film	
om	affaldshåndtering.	
Derudover	skal	eleverne	
give	eksempler	på	
bæredygtig	
affaldshåndtering.	
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