
 

Kompe-
tence-

område 
Kompetencemål 

Fa-
ser 

Færdigheds- og vidensmål 

Under-
søgelse 

Eleven kan udføre enkle 
undersøgelser på bag-

grund af egne og andres 
spørgsmål 

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

1. 

Eleven kan udføre enkle 
undersøgelser med 

brug af enkelt udstyr 

Eleven har viden 
om enkle under-
søgelsesmetoder 

Eleven kan undersøge, 
hvordan enkle meka-
nismer fra hverdagen 

fungerer 

Eleven har vi-
den om enkle 
mekanismer 

Eleven kan under-
søge sanser 

Eleven har viden 
om menneskets 

sanser 

Eleven kan indsamle 
og undersøge orga-
nismer i den nære 

natur  

Eleven har vi-
den om dyr, 
planter og 

svampe  

Eleven kan under-
søge lys, vand og vejr 

i hverdagen 

 
Eleven har viden om 
vejr, vands tilstands-
former og karakteri-

stika ved lys 

    

2. 

Model-
lering  

Eleven kan anvende na-
turtro modeller 

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

1. 

Eleven kan skelne mel-
lem virkelighed og mo-

del  

Eleven har viden 
om naturtro mo-

deltyper  

Eleven kan med skitser 
og billeder beskrive 

genstande fra hverda-
gen 

Eleven har vi-
den om afbild-
ninger af gen-

stande  

Eleven kan fortælle 
om kropsdelene på 
en model af menne-

skekroppen 

Eleven har viden 
om kroppens 

ydre opbygning  

Eleven kan med 
enkle modeller for-
tælle om organis-
mers opbygning  

Eleven har vi-
den om organis-
mers opbygning   

 Eleven kan illustrere 
vejr og årstider   

Eleven har viden om 
dagslængde, tempera-

tur og nedbør   
  

2. 

Perspek-
tivering  

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 vi-
den fra natur/teknologi 
til sig selv og det nære 

område 

Eleven har viden 
om natur og tek-
nologi i det nære 

Eleven kan fortælle om 
ressourcer fra hverda-

gen 

Eleven har vi-
den om res-
sourcer fra 
hverdagen 

Eleven kan fortælle 
om enkle råd om 

sundhed i forhold til 
egen hverdag 

Eleven har viden 
om enkle råd om 

sundhed 

Eleven kan fortælle 
om ændringer i na-
turen knyttet til års-

tider  

Eleven har vi-
den om organis-
mers årscyklus  

Eleven kan fortælle 
om sammenhænge 
mellem sol, døgn og 

årstider 

Eleven har viden om 
karakteristika ved  års-

tider 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 erfa-

ringer 

Eleven har viden 
om enkle måder 
til at beskrive re-

sultater 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt anvende 

enkle fagord og begre-
ber  

Eleven har vi-
den om enkle 
fagord og be-

greber 

Eleven kan orientere 
sig i en enkel fagtekst  

Eleven har viden 
om enkle natur-
faglige teksters 

formål  

  

2. 


