
Natur/teknologi
Måloversigt 



Denne side er helt bevidst uden indhold
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 Fagformål

Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompe
tencer 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 under
søgelser 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. 

-
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Kompetencemål
Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin

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

Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser  
på baggrund af egne forventninger

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund 
af begyndende hypotesedannelse

Modellering Eleven kan anvende naturtro modeller Eleven kan anvende modeller med stigende 
abstraktionsgrad

Eleven kan designe enkle modeller

Perspektivering Eleven kan genkende natur og teknologi  
i sin hverdag

Eleven kan relatere natur og teknologi  
til andre kontekster

Eleven kan perspektivere natur/teknologi  
til omverdenen og aktuelle hændelser

Kommunikation Eleven kan beskrive egne undersøgelser  
og modeller

Eleven kan beskrive enkle naturfaglige  
og teknologiske problemstillinger

Eleven kan kommunikere om natur  
og teknologi
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Bindende rammer i Fælles Mål
Vejledende færdigheds og vidensmål
Tilføjelser til eksisterende fag

Færdigheds og vidensmål – efter 2. klassetrin
Kompetence
område og mål Faser Færdigheds og vidensmål

Under
søgelse

Eleven kan  
udføre enkle  
undersøgelser  
på baggrund af 
egne og andres 
spørgsmål

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr
Digital design og designprocesser 

(målene gælder 1.-3. klasse)

1 Eleven kan  
udføre enkle 
undersøgelser 
med brug af  
enkelt udstyr

Eleven har  
viden om enkle 
undersøgelses
metoder

Eleven kan  
undersøge, 
hvordan enkle 
mekanismer  
fra hverdagen 
fungerer

Eleven har  
viden om enkle 
mekanismer

Eleven kan  
undersøge  
sanser

Eleven har  
viden om  
menneskets 
sanser

Eleven kan  
indsamle og  
undersøge  
organismer i 
den nære natur 

Eleven har  
viden om dyr, 
planter og 
svampe 

Eleven kan  
undersøge lys, 
vand og vejr  
i hverdagen

Eleven har  
viden om vejr, 
vands tilstands
former og  
karakteristika 
ved lys

Eleven kan  
deltage  
i design
processer  
i et natur/ 
teknologifagligt 
problemfelt

(Målet skal  
først nås efter  
3. klasse)

Eleven har  
viden om  
idegenerering 
og konstruk tion 
med udgangs
punkt i en ram
mesat problem
stilling inden for 
natur/teknologi

(Målet skal  
først nås efter  
3. klasse)

2

Modelle
ring

Eleven kan  
anvende naturtro 
modeller

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr

1 Eleven kan  
skelne mellem 
virkelighed  
og model 

Eleven har  
viden om  
naturtro  
modeltyper 

Eleven kan med 
skitser og bille
der beskrive 
genstande fra 
hverdagen

Eleven har  
viden om  
afbildninger  
af genstande 

Eleven kan  
fortælle om 
kropsdelene  
på en model  
af menneske
kroppen

Eleven har  
viden om  
kroppens ydre 
opbygning 

Eleven kan med 
enkle modeller  
fortælle om  
organismers  
opbygning 

Eleven har  
viden om  
organismers  
opbygning 

Eleven kan  
illustrere vejr  
og årstider 

Eleven har  
viden om 
dagslængde, 
temperatur  
og nedbør 

2

Perspek
tivering

Eleven kan  
genkende natur 
og teknologi  
i sin hverdag

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr

1 Eleven kan  
relatere viden 
fra natur/ 
teknologi til  
sig selv og det 
nære område

Eleven har  
viden om natur 
og teknologi  
i det nære

Eleven kan  
fortælle om  
ressourcer fra 
hverdagen

Eleven har  
viden om  
ressourcer fra 
hverdagen

Eleven kan for
tælle om enkle 
råd om sundhed 
i forhold til 
egen hverdag

Eleven har  
viden om  
enkle råd om 
sundhed

Eleven kan  
fortælle om  
ændringer i  
naturen knyttet 
til årstider 

Eleven har  
viden om  
organismers 
årscyklus 

Eleven kan  
fortælle om 
sammenhænge 
mellem sol, 
døgn og års
tider

Eleven har  
viden om  
karakteristika 
ved årstider  
i Danmark

2

Kommu
nikation

Eleven kan  
beskrive egne  
undersøgelser  
og modeller

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning

1 Eleven kan  
fortælle om 
egne resultater 
og erfaringer

Eleven har  
viden om enkle 
måder til at  
beskrive  
resultater

Eleven kan 
mundtligt og 
skriftligt anven
de enkle fagord 
og begreber 

Eleven har  
viden om enkle 
fagord og  
begreber

Eleven kan  
orientere sig  
i en enkel  
fagtekst 

Eleven har  
viden om enkle 
naturfaglige 
teksters formål 2
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Bindende rammer i Fælles Mål
Vejledende færdigheds og vidensmål
Tilføjelser til eksisterende fag

Færdigheds og vidensmål – efter 4. klassetrin
Kompetence
område og mål Faser Færdigheds og vidensmål

Under
søgelse

Eleven kan 
gennemføre 
enkle un
dersøgelser 
på bag
grund af 
egne for
ventninger 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr
Digital design  

og designprocesser

1 Eleven kan 
sortere og 
klassificere

Eleven har  
viden om  
naturfaglige 
kriterier for 
sortering 

Eleven kan 
identificere 
stoffer og  
materialer i 
produkter fra 
hverdag en

Eleven har  
viden om  
materialer  
og stoffer  
i produkter 

Eleven kan 
deltage  
i dissektion  
af dyr 

Eleven har  
viden om 
sammen
lignende  
anatomi 

Eleven kan 
indsamle og 
bestemme dyr, 
planter, svam
pe og sten,  
herunder med 
digitale data
baser 

Eleven har  
viden om  
hoved grupper 
af sten og  
enkel klassi
fikation af dyr,  
planter og 
svampe 

Eleven kan  
udføre enkle 
undersøgelser 
om atmosfæ
risk luft og lys

Eleven har  
viden om 
egenskaber 
ved atmosfæ
risk luft og lys

Eleven kan  
deltage i desig
nprocesser  
i et natur/ 
teknologifagligt   
problemfelt 
(Målet skal nås  
i 3. klasse)

Eleven har  
viden om  
idegenerering 
og konstruk
tion med ud
gangspunkt i 
en rammesat 
problem stilling 
inden for  
natur/ 
teknologi 
(Målet skal nås  
i 3. klasse)

2 Eleven kan 
opstille for
ventninger, 
der kan  
testes i  
undersøg
elser 

Eleven har  
viden om 
enkle under
søgelsers 
mulig heder 
og begræns
ninger

Eleven kan  
designe og  
afprøve enkle 
produkter

Eleven har  
viden om  
enkel produkt
udvikling

Eleven kan  
undersøge  
åndedræt og 
blodkredsløb 

Eleven har  
viden om  
åndedræt og 
blodkredsløb 
hos menne
sker og dyr

Eleven kan un
dersøge dyrs 
og planters  
tilpasninger  
til naturen

Eleven har  
viden om dyrs 
og planters  
levesteder og 
livsbe tingelser

Eleven kan 
gennemføre 
enkle målinger 
af vejret, her
under med  
digitalt måle
udstyr 

Eleven har  
viden om ned
bør, vind og  
temperatur

Eleven kan 
konstruere 
simple digitale 
artefakter,  
der udtrykker 
egne ideer  
i forhold til et 
natur/teknolo
gifagligt  
problemfelt 
(Målet skal  
først nås efter 6. 
klasse)

Eleven har  
viden om  
teknikker  
ved iterative  
design
processer. 
(Målet skal  
først nås efter 6. 
klasse)
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Færdigheds og vidensmål – efter 4. klassetrin

Bindende rammer i Fælles Mål
Vejledende færdigheds og vidensmål
Tilføjelser til eksisterende fag

Kompetence
område og mål Faser Færdigheds og vidensmål

Modelle
ring

Eleven kan 
anvende 
modeller 
med stigen
de abstrak
tionsgrad

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet
Computationelle tankegange  

i naturfag

1 Eleven kan 
konstruere 
enkle model
ler

Eleven har  
viden om 
symbolsprog  
i modeller 

Eleven kan  
lave elektriske 
kredsløb ud fra 
enkle diagram
mer

Eleven har  
viden om  
elektriske 
kredsløb

Eleven kan 
med modeller 
fortælle om 
menneskers og 
dyrs indre og 
ydre opbygning

Eleven har  
viden om  
menneskers  
og dyrs indre 
og ydre  
opbygning

Eleven kan på 
enkle kort for
klare signatur
ers betydning, 
herunder på  
digitale kort 

Eleven har  
viden om  
signaturer  
på kort

Eleven kan illu
strere nedbør 
og temperatur 
over tid

Eleven har  
viden om  
enkle grafer  
til illustration 
af nedbørs og 
temperatur
målinger

Eleven kan 
med modeller 
fortælle om 
hovedtræk  
af Jordens,  
Månens og So
lens indbyrdes 
bevægelser, 
herunder med 
animationer

Eleven har  
viden om  
Jordens,  
Månens  
og Solens  
indbyrdes  
bevægelser

Eleven kan  
anvende data 
og algoritmer 
til at beskrive 
velkendte og 
afgrænsede 
forhold inden 
for naturfag  
og teknologi 
(Målet skal  
først nås efter 
6. klasse)

Eleven har  
viden om 
værktøjer  
(metoder) til  
at håndtere 
data og kon
struere simple  
algoritmer  
(Målet skal  
først nås efter 
6. klasse)

2 Eleven kan 
anvende enkle 
modeller til at 
vise helheder 
og detaljer

Eleven har  
viden om  
modellers  
detaljerings
niveau

Eleven kan 
fremstille enkle 
modeller over 
en husstands 
forsyning med 
vand, el og var
me samt spil
devands og af
faldshåndtering

Eleven har  
viden om  
lokalområdets 
forsynings
og aflednings
systemer

Eleven kan  
anvende flere 
typer modeller, 
der illustrerer 
blodkredsløbet

Eleven har  
viden om  
illustration af 
blodkredsløbet

Eleven kan  
på enkle kort 
udpege plante
bælter og  
klimazoner, 
herunder på  
digitale kort

Eleven har  
viden om  
fordeling af 
kontinenter, 
hav, klimazoner 
og verdensdele

Eleven kan 
sammenholde 
egne vejr
observationer 
med en enkel 
vejrudsigt,  
herunder  
med digitale 
vejrkort

Eleven har  
viden om en 
vejrudsigts  
formål og 
struktur

Eleven kan 
med modeller 
sammenligne 
solsystemets 
planeter 

Eleven har  
viden om  
hovedtræk af 
solsystemets 
opbygning

Perspek
tivering

Eleven kan  
relatere  
natur og 
teknologi  
til andre  
kontekster

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet
Digitale teknologier i 

naturfag, hverdag og samfund

1 Eleven kan 
relatere viden 
fra natur/tek
nologi til an
dre regioner

Eleven har  
viden om  
regionale for
skelle og lig
heder i natur 
og teknologi

Eleven kan  
beskrive en 
proces fra  
ressource  
til færdigt  
produkt og  
fra produkt til 
ressource

Eleven har  
viden om  
enkle produk
tionskæder

Eleven kan 
sammenligne 
egne leve vilkår
med andres

Eleven har  
viden om  
levevilkår for
skellige steder 
i verden

Eleven kan 
fortælle om 
dyre og plan
teliv andre 
steder på  
jorden 

Eleven har  
viden om  
naturområder

Eleven kan 
sammenligne 
vejrdata fra 
Danmark med 
vejrdata fra 
andre regioner

Eleven har  
viden om  
forskelle og 
ligheder i tem
peratur, ned
bør og vind
hastighed

Eleven kan 
skelne mellem 
astronomi og 
alternative 
forklaringer 
om solsyste
mets opståen 
og livets  
begyndelse

Eleven har  
viden om  
solsystemets 
opståen og  
livets begyn
delse

Eleven kan  
anvende data 
og algoritmer 
til at beskrive 
velkendte og 
afgrænsede 
forhold inden 
for naturfag  
og teknologi 
(Målet skal  
først nås efter 
6. klasse)

Eleven har  
viden om 
værktøjer  
(metoder) til  
at håndtere 
data og kon
struere simple  
algoritmer  
(Målet skal  
først nås efter 
6. klasse)

2 Eleven kan 
sætte natur
faglig og  
teknologisk 
udvikling  
i historisk 
perspektiv

Eleven har  
viden om 
centrale na
turfaglige og 
teknologiske 
udviklinger

Eleven kan  
beskrive  
sammenhæng 
mellem behov 
for og udvik
ling af et  
produkt

Eleven har  
viden om  
teknologi
udvikling  
gennem tiden

Eleven kan 
diskutere år
sager til sund 
og usund livs
stil

Eleven har  
viden om 
sundheds
fremmende 
faktorer 

Eleven kan 
fortælle om 
landskabets 
udvikling  
gennem tiden

Eleven har  
viden om 
menneskets 
påvirkning af 
naturområder 
gennem tiden
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Bindende rammer i Fælles Mål
Vejledende færdigheds og vidensmål
Tilføjelser til eksisterende fag

Færdigheds og vidensmål – efter 4. klassetrin

Eleven kan 
samtale med 
simpel argu
mentation  
om designvalg  
(Målet skal  
først nås efter 
6. klasse)

Eleven har  
viden om  
at give og 
modtage  
feedback i en 
designproces 
og kan gen
kende enkelte 
designvalg 
(Målet skal  
først nås efter 
6. klasse)

Kompetence Færdigheds og vidensmålområde og mål Faser

Kommu
nikation

Eleven kan  
beskrive 
enkle  
naturfaglige 
og tekno
logiske  
problem
stillinger

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning Argumentation (TF)

1 Eleven kan 
formidle egne 
data mundt
ligt og skrift
ligt 

Eleven har  
viden om  
medier og 
formidlings
former

Eleven kan 
mundtligt  
og skriftligt 
anvende cen
trale fagord  
og begreber

Eleven har  
viden om  
fagord og  
begreber

Eleven kan 
læse og skrive 
enkle natur
faglige tekster 

Eleven har  
viden om  
enkle natur
faglige tekst
typers formål 
og struktur 

Eleven kan 
samtale med 
simpel argu
mentation  
om designvalg  
(Målet skal  
først nås efter 6. 
klasse)

Eleven har  
viden om  
at give og 
modtage  
feedback i en 
designproces 
og kan gen
kende enkelte 
designvalg 
(Målet skal  
først nås efter  
6. klasse)

2
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Bindende rammer i Fælles Mål
Vejledende færdigheds og vidensmål
Tilføjelser til eksisterende fag

Færdigheds og vidensmål – efter 6. klassetrin
Kompetence
område og mål Faser Færdigheds og vidensmål

Under
søgelse

Eleven kan 
designe  
undersøgel
ser på  
baggrund  
af begyn
dende  
hypotese
dannelse

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi
Digital design  

og designprocesser

1 Eleven kan 
gennemføre 
enkle syste
ma tiske un
dersøgelser 

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 
gennemføre 
fysiologiske 
forsøg ved 
brug af enkelt 
digitalt måle
udstyr

Eleven har  
viden om  
motion

Eleven kan  
udføre enkle 
feltunder
søgelser i  
naturområder, 
herunder  
med digitalt 
måleudstyr

Eleven har  
viden om  
karakteristiske 
naturområder

Eleven kan 
gennemføre 
undersøgelser 
af energi
former

Eleverne har 
viden om 
energiformer

Eleven kan 
konstruere 
simple digitale 
artefakter, der 
udtrykker egne 
ideer i forhold 
til et natur/
teknologi fagligt  
problemfelt

Eleven har  
viden om  
teknikker  
ved iterative 
design
processer

2 Eleven kan 
designe  
enkle under
søgelser

Eleven har  
viden om  
undersøgel
sesdesign

Eleven kan  
udvikle enkle 
produkter

Eleven har  
viden om  
udvikling og 
vurdering  
af produkter

Eleven kan 
sammensætte 
et sundt  
måltid

Eleven har  
viden om kost 
og hygiejne, 
herunder 
håndhygiejne

Eleven kan  
beskrive et  
naturområde 
på baggrund  
af egne under
søgelser

Eleven har  
viden om  
faktorer til  
at beskrive  
naturområder

Modelle
ring

Eleven  
kan designe 
enkle  
modeller

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer
Computationelle tankegange  

i naturfag

1 Eleven kan 
anvende  
sammensatte 
modeller til  
at beskrive 
processer

Eleven har  
viden om 
sammensatte 
modeller

Eleven kan 
med enkle  
procesmodeller 
beskrive  
forsynings
produktion

Eleven har  
viden om  
forsynings
produktion

Eleven kan 
med modeller 
forklare ørets 
og øjets fysio
logi og anatomi 

Eleven har  
viden om syn 
og hørelse

Eleven kan 
med modeller 
forklare om  
organismers 
samspil i  
naturen

Eleven har  
viden om enkle 
fødekæder  
og fødenet

Eleven kan 
fremstille  
modeller  
af vandets 
kredsløb 

Eleven har  
viden om  
vandets  
kredsløb

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

Eleven har  
viden om enkle 
principper  
i pladetekto
nikken

Eleven kan  
anvende data 
og algoritmer 
til at beskrive 
velkendte og 
afgrænsede 
forhold inden 
for naturfag  
og teknologi

Eleven har  
viden om 
værktøjer  
(metoder) til  
at håndtere 
data og kon
struere simple 
algoritmer 

2 Eleven kan 
diskutere  
enkle model
lers egnethed

Eleven har  
viden om  
muligheder  
og begræns
ninger ved 
modeller

Eleven kan  
designe model
ler af et pro
dukt eller en 
produktion

Eleven har  
viden om  
modeller til  
at beskrive  
teknologi

Eleven kan op
stille modeller 
om fordøjelses
systemet

Eleven har  
viden om  
fordøjelse

Eleven kan 
med enkle cyk
liske modeller 
fortælle om  
fotosyntese  
og respiration

Eleven har  
viden om  
organismers 
opbygning og 
nedbrydning  
af stof

Eleven kan 
med enkle  
modeller for
klare enkelte 
stoffers mole
kylopbygning

Eleven har  
viden om nogle 
atomer og  
molekyler

Eleven kan  
fortælle om  
aktuelle natur
katastrofer og 
andre begiven
heder ved brug 
af kort

Eleven har  
viden om atlas 
og digitale kort
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Bindende rammer i Fælles Mål
Vejledende færdigheds og vidensmål
Tilføjelser til eksisterende fag

Færdigheds og vidensmål – efter 6. klassetrin
Kompetence
område og mål Faser Færdigheds og vidensmål

Perspek
tivering

Eleven kan 
perspekti
vere natur/
teknologi  
til omverde
nen og  
aktuelle 
hændelser

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer
Digitale teknologier i 

naturfag, hverdag og samfund

1 Eleven kan 
beskrive  
natur og  
teknologis 
anvendelse  
i samfundet 
og fremstil
ling i medier

Eleven har  
viden om 
centrale  
interesse
modsæt
ninger

Eleven kan  
beskrive  
interesse
modsætninger 
ved produk
tionsforhold

Eleven har  
viden om  
produktioners 
afhængighed 
og påvirkning 
af naturgrund
laget

Eleven kan 
skelne mellem 
livsstilsfakto
rer og leve
vilkår

Eleven har  
viden om  
afgørende  
faktorer  
for livsstil  
og levevilkår 

Eleven kan 
fortælle om  
livets udvikling

Eleven har  
viden om  
hovedtræk  
af livets  
udvikling

Eleven kan 
forklare om 
sammen
hænge mellem 
energiudnyt
telse og  
drivhuseffekt

Eleven har  
viden om 
energiudnyt
telse og  
drivhuseffekt

Eleven kan 
sammenholde 
naturkata
strofer til 
menneskers 
levevilkår

Eleven har  
viden om  
sammenhæng 
mellem plade
tektonik og 
udbredelsen  
af naturkata
strofer 

Eleven kan  
relatere digita
le teknologier 
fra natur/ 
teknologi, til 
teknologier  
de møder  
i hverdagen

Eleven har  
viden om  
digitale  
teknologiers 
anvendelses
muligheder og 
begrænsninger

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

Eleven har  
viden om 
enkle princip
per for bære
dygtighed 

Eleven kan 
identificere 
ressource 
besparende 
teknologier

Eleven har  
viden om  
enkel miljø
vurdering af 
produkter og 
produktioner

Eleven kan 
vurdere enkle 
kost og  
motionsråd

Eleven har  
viden om 
kost og  
motionsråd

Eleven kan  
beskrive  
interesse
modsætninger 
i menneskers 
forvaltning af 
naturen lokalt 
og globalt

Eleven har  
viden om  
forskellige  
natursyn

Eleven kan 
diskutere 
energikilder  
i et bære
dygtigheds
perspektiv

Eleven har  
viden om  
vedvarende  
og ikke  
vedvarende 
energikilder

Eleven kan  
beskrive  
hvoedtræk  
af landskabs
dannelse  
i Danmark

Eleven har  
viden om 
vand, vejr  
og den sidste 
istids påvirk
ning på land
skabsdannelse

Kommu
nikation

Eleven kan 
kommuni
kere om  
natur og 
teknologi

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning Argumentation (TF)

1 Eleven kan 
argumentere 
om enkle  
forhold inden 
for natur og 
teknologi

Eleven har  
viden om  
enkel natur
faglig argu
mentation

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

Eleven har  
viden om  
naturfaglige 
og teknologi
ske fagord  
og begreber

Eleven kan 
læse og skrive 
naturfaglige 
tekster

Eleven har  
viden om  
naturfaglige 
teksters  
formål og  
opbygning

Eleven kan 
samtale med 
simpel argu
mentation om 
designvalg 

Eleven har  
viden om  
at give og 
modtage  
feedback  
i en design
proces og  
kan genkende 
enkelte  
designvalg

2 Eleven kan 
diskutere 
enkle pro
blemstillinger 
om natur og 
teknologi

Eleven har  
viden om en
kel naturfag
lig kildekritik 

 





    

  
   


 




 
 





 



MÅLOVERSIGT Natur/teknologi 11

Bindende rammer i Fælles Mål
Vejledende færdigheds og vidensmål
Tilføjelser til eksisterende fag

Færdigheds og vidensmål – Undersøgelse
Klasse
trin

Kompetence
mål Faser Færdigheds og vidensmål

Efter 2. 
klassetrin

Eleven kan  
udføre enkle 
undersøgelser 
på baggrund  
af egne og  
andres spørgs
mål

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr
Digital design  

og designprocesser

1 Eleven kan ud
føre enkle un
dersøgelser med 
brug af enkelt 
udstyr

Eleven har viden 
om enkle under
søgelsesmeto
der

Eleven kan  
undersøge  
hvordan enkle 
mekanismer  
fra hverdagen 
fungerer

Eleven har viden 
om enkle meka
nismer

Eleven kan un
dersøge sanser

Eleven har viden 
om menneskets 
sanser

Eleven kan ind
samle og under
søge organismer 
i den nære natur 

Eleven har viden 
om dyr, planter 
og svampe 

Eleven kan  
undersøge lys, 
vand og vejr i 
hverdagen

Eleven har viden 
om vejr, vands 
tilstandsformer 
og karakteristika 
ved lys

Eleven kan del
tage i design
processer  
i et natur/ 
teknologifagligt  
problemfelt

Eleven har viden 
om idegenere
ring og kon
struktion med 
udgangspunkt  
i en rammesat 
problemstilling 
inden for natur/
teknologi

2

Efter 4. 
klassetrin

Eleven kan 
gennemføre 
enkle under
søgelser  
på baggrund  
af egne for
ventninger 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer  Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr

1 Eleven kan sor
tere og klassifi
cere

Eleven har viden 
om naturfaglige 
kriterier for  
sortering 

Eleven kan iden
tificere stoffer 
og materialer i 
produkter fra 
hverdagen

Eleven har viden 
om materialer og 
stoffer i produk
ter 

Eleven kan del
tage i dissektion 
af dyr 

Eleven har viden 
om sammenlig
nende anatomi 

Eleven kan  
indsamle og  
bestemme dyr, 
planter, svampe 
og sten, herun
der med digitale 
databaser

Eleven har viden 
om hovedgrup
per af og enkel 
klassifikation af 
dyr, planter og 
svampe

Eleven kan  
udføre enkle  
undersøgelser 
om atmosfærisk 
luft og lys

Eleven har viden 
om egenskaber 
ved atmosfærisk 
luft

2 Eleven kan  
opstille forvent
ninger, der kan 
testes i under
søgelser 

Eleven har viden 
om enkle under
søgelsers mulig
heder og be
grænsninger

Eleven kan de
signe og afprøve 
enkle produkter

Eleven har viden 
om enkel pro
duktudvikling

Eleven kan  
undersøge  
åndedræt og 
blodkredsløb 

Eleven har viden 
om åndedræt og 
blodkredsløb 
hos mennesker 
og dyr

Eleven kan  
undersøge dyrs 
og planters til
pasninger til  
naturen

Eleven har viden 
om dyrs og  
planters leve
steder og livs
betingelser 

Eleven kan gen
nemføre enkle 
målinger af  
vejret, herunder 
med digitalt  
måleudstyr 

Eleven har viden 
om nedbør, vind 
og temperatur

Digital design  
og designprocesser

Efter 6. 
klassetrin

Eleven kan  
designe under
søgelser på 
baggrund af  
begyndende 
hypotese
dannelse

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi

Eleven kan kon
struere simple 
digitale artefak
ter, der udtryk
ker egne ideer  
i forhold til et 
natur/teknologi
fagligt problem
felt

Eleven har viden 
om teknikker 
ved iterative  
designprocesser

1 Eleven kan gen
nemføre enkle 
systematiske  
undersøgelser 

Eleven har viden 
om variable i en 
undersøgelse

Eleven kan iden
tificere stoffer 
og materialer  
i produkter

Eleven har viden 
om stoffers og 
materialers 
egenskaber og 
kredsløb

Eleven kan gen
nemføre fysiolo
giske forsøg ved 
brug af enkelt di
gitalt måleudstyr

Eleven har viden 
om motion

Eleven kan ud
føre enkle felt
undersøgelser  
i naturområder, 
herunder med 
digitalt måle
udstyr

Eleven har viden 
om karakteris
tiske natur
områder

Eleven kan  
gennemføre  
undersøgelser af 
energiformer

Eleverne har  
viden om energi
former

2 Eleven kan  
designe enkle 
undersøgelser

Eleven har viden 
om undersøgel
sesdesign

Eleven kan  
udvikle enkle 
produkter

Eleven har viden 
om udvikling  
og vurdering af  
produkter

Eleven kan  
sammensætte et 
sundt måltid

Eleven har viden 
om kost og hygi
ejne, herunder 
håndhygiejne 

Eleven kan be
skrive et natur
område på bag
grund af egne 
undersøgelser

Eleven har viden 
om faktorer til at 
beskrive natur
områder

 

  
     

 

   
  






 
  

  
   




    
    




  

 



MÅLOVERSIGT Natur/teknologi 12

 Bindende rammer i Fælles Mål   Vejledende færdigheds og vidensmål  Tilføjelser til eksisterende fag

Færdigheds og vidensmål – Modellering
Klasse
trin

Kompe
tencemål Faser Færdigheds og vidensmål

Efter 2. 
klassetrin

Eleven kan  
anvende  
naturtro  
modeller

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer  Vand, luft og vejr

1 Eleven  
kan skelne 
mellem  
virkelighed 
og model 

Eleven har 
viden om 
naturtro 
model typer

Eleven kan 
med skitser og 
billeder beskri
ve genstande 
fra hverdagen

Eleven har  
viden om  
afbildninger  
af genstande 

Eleven kan  
fortælle om 
kropsdelene  
på en model  
af menneske
kroppen

Eleven har  
viden om  
kroppens ydre 
opbygning 

Eleven kan 
med enkle  
modeller  
fortælle om  
organismers 
opbygning 

Eleven har  
viden om  
organismers 
opbygning 

Eleven kan  
illustrere vejr 
og årstider 

Eleven har  
viden om 
dagslængde, 
temperatur  
og nedbør2

Efter 4. 
klassetrin

Eleven kan  
anvende  
modeller  
med stigende 
abstraktions
grad 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet

1 Eleven kan 
konstruere 
enkle  
modeller

Eleven har 
viden om 
symbolsprog 
i modeller 

Eleven kan  
lave elektriske 
kredsløb ud  
fra enkle dia
grammer

Eleven har  
viden om  
elektriske 
kredsløb

Eleven kan 
med modeller 
fortælle om 
menneskers og 
dyrs indre og 
ydre opbygning

Eleven har  
viden om men
neskers og dyrs 
indre og ydre 
opbygning

Eleven kan på 
enkle kort for
klare signatu
rers betydning, 
herunder på  
digitale kort 

Eleven har  
viden om  
signaturer  
på kort 

Eleven kan illu
strere nedbør 
og temperatur 
over tid

Eleven har  
viden om enkle 
grafer til illu
stration af  
nedbørs
og temperatur
målinger

Eleven kan 
med modeller 
fortælle om  
hovedtræk  
af Jordens,  
Månens og So
lens indbyrdes 
bevægelser, 
herunder med 
animationer

Eleven har  
viden om  
Jordens,  
Månens  
og Solens  
indbyrdes  
bevægelser

2 Eleven kan 
anvende 
enkle  
modeller  
til at vise 
helheder  
og detaljer

Eleven har 
viden om 
modellers 
detaljerings
niveau

Eleven kan 
fremstille enkle 
modeller over 
en husstands 
forsyning med 
vand, el og  
varme samt 
spildevands  
og affalds
håndtering

Eleven har  
viden om  
lokalområdets 
forsynings og 
aflednings
systemer

Eleven kan  
anvende flere 
typer modeller, 
der illustrerer 
blodkredsløbet

Eleven har  
viden om  
illustration af 
blodkredsløbet

Eleven kan  
på enkle kort  
udpege plante
bælter og  
klimazoner, 
herunder på  
digitale kort 

Eleven har  
viden om for
deling af konti
nenter, hav, 
klimazoner og 
verdensdele 

Eleven kan 
sammenholde 
egne vejr
observationer 
med en enkel 
vejrudsigt, her
under digitale 
vejrkort

Eleven har  
viden om en 
vejrudsigts for
mål og struktur

Eleven kan 
med modeller 
sammenligne 
solsystemets 
planeter

Eleven har  
viden om  
hovedtræk af 
solsystemets 
opbygning

Computationelle 
tankegange i naturfag

Efter 6. 
klassetrin

Eleven kan  
designe enkle 
modeller

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer

Eleven kan 
anvende 
data og  
algoritmer 
til at beskri
ve velkend
te og  
afgrænsede 
forhold  
inden for 
naturfag og 
teknologi

Eleven har 
viden om 
værktøjer 
(metoder) 
til at hånd
tere data 
og konstru
ere simple 
algoritmer 

1 Eleven kan 
anvende 
sammen
satte model
ler til at  
beskrive 
processer

Eleven har 
viden om 
sammen
satte  
modeller

Eleven kan 
med enkle  
procesmodeller 
beskrive  
forsynings 
produktion

Eleven har  
viden om  
forsynings 
produktion

Eleven kan 
med modeller 
forklare ørets 
og øjets fysio
logi og anatomi 

 Eleven har  
viden om syn 
og hørelse

Eleven kan 
med modeller 
forklare om  
organismers 
samspil i  
naturen

Eleven har  
viden om enkle 
fødekæder og 
fødenet

Eleven kan 
fremstille  
modeller af 
vandets  
kredsløb

Eleven har  
viden om  
vandets  
kredsløb

Eleven kan med 
modeller fortæl
le om jordskælv 
og vulkan
udbrud, herun
der med digitale 
modeller

Eleven har  
viden om enkle 
principper i 
pladetektonik
ken

2 Eleven kan 
diskutere 
enkle  
modellers 
egnethed

Eleven har 
viden om 
muligheder 
og begræns
ninger ved 
modeller

Eleven kan  
designe  
modeller af et 
produkt eller 
en produktion

Eleven har  
viden om  
modeller til  
at beskrive  
teknologi

Eleven kan op
stille modeller 
om fordøjelses
systemet

Eleven har  
viden om  
fordøjelse

Eleven kan 
med enkle cyk
liske modeller 
fortælle om  
fotosyntese  
og respiration

Eleven har  
viden om  
organismers 
opbygning og 
nedbrydning  
af stof

Eleven kan 
med enkle mo
deller forklare 
enkelte stoffers 
molekyle
opbygning

Eleven har  
viden om nogle 
atomer og  
molekyler

Eleven kan  
fortælle om  
aktuelle natur
katastrofer og 
andre begiven
heder ved brug 
af kort

Eleven har  
viden om atlas 
og digitale kort

 






 

 


  
 

 





   



 





 

  



 

 


 



MÅLOVERSIGT Natur/teknologi 13

 Bindende rammer i Fælles Mål   Vejledende færdigheds og vidensmål  Tilføjelser til eksisterende fag

Færdigheds og vidensmål – Perspektivering
Klasse
trin

Kompe
tencemål Faser Færdigheds og vidensmål

Efter 2. 
klassetrin

Eleven kan 
genkende  
natur og  
teknologi  
i sin hverdag

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft og vejr

1 Eleven kan 
relatere  
viden fra  
natur/tek
nologi til  
sig selv og 
det nære 
område

Eleven har 
viden om 
natur og 
teknologi  
i det nære

Eleven kan  
fortælle om 
ressourcer fra 
hverdagen

Eleven har  
viden om  
ressourcer fra 
hverdagen

Eleven kan for
tælle om enkle 
råd om sund
hed i forhold til 
egen hverdag

Eleven har  
viden om enkle 
råd om sund
hed

Eleven kan  
fortælle om 
ændringer i  
naturen knyttet 
til årstider 

Eleven har  
viden om  
organismers 
årscyklus 

Eleven kan  
fortælle om 
sammenhænge 
mellem sol, 
døgn og års
tider

Eleven har  
viden om  
karakteristika 
ved årstider  
i Danmark2

Efter 4. 
klassetrin

Eleven kan  
relatere natur 
og teknologi 
til andre  
kontekster

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet

1 Eleven kan 
relatere vi
den fra na
tur/teknolo
gi til andre 
regioner

Eleven har 
viden om  
regionale 
forskelle  
og ligheder  
i natur og 
teknologi

Eleven kan  
beskrive en 
proces fra  
ressource til 
færdigt pro
dukt og fra 
produkt til  
ressource

Eleven har  
viden om  
enkle produk
tionskæder

Eleven kan 
sammenligne 
egne levevilkår 
med andres

Eleven har  
viden om leve
vilkår forskelli
ge steder i  
verden

Eleven kan  
fortælle om 
dyre og plan
teliv andre  
steder på  
Jorden

Eleven har  
viden om  
naturområder 

Eleven kan 
sammenligne 
vejrdata fra 
Danmark med 
vejrdata fra  
andre regioner

Eleven har  
viden om  
forskelle og  
ligheder i  
temperatur, 
nedbør og 
vindhastighed

Eleven kan 
skelne mellem 
astronomi og 
alternative  
forklaringer om 
solsystemets 
opståen og  
livets begynd
else

Eleven har  
viden om  
solsystemets 
opståen og  
livets begynd
else

2 Eleven kan 
sætte natur
faglig og 
teknologisk 
udvikling i 
historisk 
perspektiv

Eleven har 
viden om 
centrale  
naturfaglige 
og teknolo
giske udvik
linger

Eleven kan  
beskrive sam
menhæng  
mellem behov 
for og udvikling 
af et produkt

Eleven har vi
den om tekno
logiudvikling 
gennem tiden

Eleven kan  
diskutere år
sager til sund 
og usund livs
stil

Eleven har  
viden om  
sundheds
fremmende 
faktorer 

Eleven kan for
tælle om land
skabets udvik
ling gennem 
tiden

Eleven har  
viden om  
menneskets 
påvirkning af 
naturområder 
gennem tiden

Digitale teknologier  
i naturfag, hverdag  

og samfund

Efter 6. 
klassetrin

Eleven kan 
perspektivere 
natur/teknolo
gi til omverde
nen og aktuel
le hændelser

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer

Eleven kan 
relatere  
digitale  
teknologier 
fra natur/
teknologi  
til tekno
logier,  
de møder i 
hverdagen 

Eleven har 
viden om 
digitale tek
nologiers 
anvendel
sesmulig
heder og  
begræns
ninger

1 Eleven kan 
beskrive  
natur og 
teknologis 
anvendelse  
i samfundet 
og fremstil
ling i medier

Eleven har 
viden om 
centrale  
interesse
modsæt
ninger

Eleven kan  
beskrive  
interesse
modsætninger 
ved produk
tionsforhold

Eleven har  
viden om  
produktioners 
afhængighed 
og påvirkning 
af naturgrund
laget

Eleven kan 
skelne mellem 
livsstilsfaktorer 
og levevilkår

Eleven har  
viden om  
afgørende  
faktorer for 
livstil og  
levevilkår

Eleven kan  
fortælle om  
livets udvikling

Eleven har  
viden om  
hovedtræk af 
livets udvikling

Eleven kan  
forklare om 
sammenhænge 
mellem energi
udnyttelse og 
drivhuseffekt

Eleven har  
viden om 
energi
udnyttelse og 
drivhuseffekt

Eleven kan 
sammenholde 
naturkatastro
fer til menne
skers levevilkår

Eleven har  
viden om  
sammenhæng 
mellem plade
tektonik og  
udbredelsen  
af natur
katastrofer

2 Eleven  
kan sætte 
anvendelse 
af natur og 
teknologi  
i et bære
dygtigt  
perspektiv

Eleven har 
viden om 
enkle prin
cipper for 
bære
dygtighed 

Eleven kan 
identificere 
ressource
besparende 
teknologier

Eleven har vi
den om enkel 
miljøvurdering 
af produkter og 
produktioner

Eleven kan  
vurdere enkle 
kost og moti
onsråd

Eleven har  
viden om kost  
og motionsråd

Eleven kan  
beskrive  
interesse
modsætninger  
i menneskers 
forvaltning af 
naturen lokalt 
og globalt

Eleven har  
viden om  
forskellige  
naturhensyn

Eleven kan dis
kutere energi
kilder i et bæ
redygtigheds
perspektiv

Eleven har vi
den om vedva
rende og ikke 
vedvarende 
energikilder

Eleven kan  
beskrive  
hovedtræk  
af landskabs
dannelse i  
Danmark

Eleven har  
viden om vand, 
vejr og den  
sidste istids  
påvirkning på 
landskabs
dannelse
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Bindende rammer i Fælles Mål
Vejledende færdigheds og vidensmål
Tilføjelser til eksisterende fag

Færdigheds og vidensmål – Kommunikation
Klasse
trin

Kompetence
mål Faser Færdigheds og vidensmål

Efter 2. 
klassetrin

Eleven kan  
beskrive egne 
undersøgelser 
og modeller

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning

1 Eleven kan fortælle  
om egne resultater  
og erfaringer

Eleven har viden  
om enkle måder til at 
beskrive resultater

Eleven kan mundtligt og 
skriftligt anvende enkle 
fagord og begreber 

Eleven har viden  
om enkle fagord  
og begreber

Eleven kan orientere  
sig i en enkel fagtekst 

Eleven har viden om 
enkle naturfaglige  
teksters formål 

2

Efter 4. 
klassetrin

Eleven kan  
beskrive enkle 
naturfaglige  
og teknologiske 
problem
stillinger

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning

1 Eleven kan formidle 
egne data mundtligt  
og skriftligt 

Eleven har viden  
om medier og  
formidlingsformer

Eleven kan mundtligt og 
skriftligt anvende cen
trale fagord og begreber

Eleven har viden om 
fagord og begreber

Eleven kan læse og  
skrive enkle naturfaglige 
tekster 

Eleven har viden om 
enkle naturfaglige  
teksttypers formål  
og struktur 2 Argumentation (TF)

Efter 6. 
klassetrin

Eleven kan 
kommunikere 
om natur og 
teknologi

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning

Eleven kan samtale med 
simpel argumentation 
om designvalg 

Eleven har viden om  
at give og modtage  
feedback i en design
proces og kan genkende 
enkelte designvalg1 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 natur
faglige og teknologiske 
fagord og begreber

Eleven har viden  
om naturfaglige og  
teknologiske fagord  
og begreber

Eleven kan læse og  
skrive naturfaglige  
tekster

Eleven har viden  
naturfaglige teksters 
formål og opbygning

2 Eleven kan diskutere 
enkle problemstillinger 
om natur og teknologi

Eleven har viden  
om enkel naturfaglig  
kildekritik 
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