
 
Årsplan naturteknologi 1. klasse 
Formålet med undervisningen i natur/teknologi er, at eleverne skal udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan 
naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i natur og teknologi tilegne sig færdigheder og viden om vigtige fænomener 
og sammenhænge samt udvikle tanker, sprog og begreber om natur og teknologi, som har værdi for det daglige liv. 
 
Der arbejdes i natur/teknologi med stor vægt på de fire naturfaglige kompetencer: 
 

• Undersøgelseskompetencen 
• Modelleringskompetencen 
• Perspektiveringskompetencen 
• Kommunikationskompetencen 

 
Der tages forbehold for ændringer. 
 
NS 
 
Fagområde Forløb  Stikord  Læringsmål  Materialer/inspiration   

Teknologi 
og 
ressourcer 
 
 

Hvad er det 
lavet af? 
 

• Sortere materialer  
• Hvad bliver forskellige 

materialer brugt til? 
• Materialerne omkring 

mig 
• Hårde/bløde 

materialer  

Jeg kan sortere ting efter, hvilke 
materialer de er lavet af. 
 
Jeg kan med billeder beskrive, 
hvad forskellige materialer bliver 
brugt til. 
 
Jeg kan beskrive, hvilke materialer 
forskellige ting fra min hverdag er 
lavet af. 
 
Jeg kan beskrive, hvordan 

Clioonline: 
“Hvad er det lavet af?” 
 



forskellige materialer bliver lavet. 

 Landmanden
s liv  

• Fødevareproduktion  
• Dyr 
• Landbrug  
• Landmandens arbejde  
• Spiringsforsøg  

Jeg kan lave en model af et 
landbrug. 
 
Jeg kan fortælle om, hvad en 
landmand laver. 
 
Jeg kan udvælge madvarer, der 
kommer fra et landbrug. 
 
Jeg kender dyrene i landbruget. 

Clioonline: 
“Landmandens liv” 
 
“Emil besøger Julie og dyrevennerne”  

Mennesket  
 
 

Krop og 
sundhed  
 

• Kroppens opbygning  
• Sundhed  
• Bevægelse 

Jeg kan fortælle om kroppens 
dele.  
 
Jeg kan beskrive, hvad der er 
sundt for min krop. 
 
Jeg kan opstille gode råd om 
sundhed. 
 
Jeg kan forklare, hvorfor det er 
godt for kroppen at bevæge sig 

Clioonline: 
“Krop og sundhed 1+ 2”  
  

Sanserne  •  De fem sanser  Jeg kan fortælle om menneskets 
fem sanser. 
 
Jeg kan undersøge de fem sanser.  

Clioonline: 
“Sanserne”  
 

Organismer  
 
 

Planters 
dele   
 

• Planters dele 
• Plantedelenes 

funktioner  

Jeg kan undersøge, hvordan en 
plante er opbygget. 
 

Clioonline: 
“Planters dele” 
 



• Årstider - årstidstegn  Jeg kan navngive en plantes dele 
ud fra en model.  
 
Jeg kan fortælle om plantedelene 
og deres funktioner.  

 Insekter  
´ 

• Indsamle, beskrive, 
vurdere og genkende 
insekter 

Jeg kan beskrive insekters 
opbygning. 
 
Jeg kan indsamle og undersøge 
insekter. 
 
Jeg kan fortælle om, hvordan 
insekter lever. 

Clioonline: 
“Insekter på jorden” 
“Flyvende insekter” 
  

Vand, luft 
og vejr 
 
 

Mål vejret  
 

• Temperatur 
• Nedbør 
• Skyer 

Jeg kan undersøge vejret med 
forskelligt måleudstyr. 
 
Jeg kan beskrive vejret med 
fagord. 
 
Jeg kan tegne min egen vejrudsigt. 

Clioonline: 
“Mål vejret” 
 

 


