
Natur/teknologi og udeliv 

 

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.
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På Vejlernes Naturfriskole tager natur/teknologi-undervisningen afsæt i Fælles Mål for faget, og er 

placeret som en del af tværstimerne for 0.-6. klasse. Eleverne i 3.-4. klasse har udover 

natur/teknologi i tværstimerne en enkelt lektion om ugen, mens 5.-6. klasse har to lektioner 

ugentligt, hvor der veksles mellem idræt og natur/teknologi. Undervisningen tager i de små klasser 

udgangspunkt i oplevelser, og fra 3.klasse veksles der mellem teori, oplevelser og praktiske øvelser. 

 

I tværstimerne er eleverne sammen klassevis eller på tværs af årgangene i større fællesforløb. 

Naturen omkring skolen med strand, fjord, skov og sø er omdrejningspunktet for undervisningen, 

og ekskursioner er en stor del af faget. Her arbejdes der ofte i mindre grupper, så der er plads til at 

arbejde med fordybelse, sprog og begreber samtidig med, at vi også vægter elevernes egen 

nysgerrighed og opfindsomhed. Teori understøttes af aktiviteter og kreative produkter, der skaber 

en helhed for undervisningen. 

Hvert forår har eleverne i 0.-2. klasse ”Ud i naturen”, hvor der er fokus på alle forårstegnene, 

oplevelser i naturen og praktiske øvelser. 
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I det sene forår deltager eleverne fra 0.-4. klasse i et ”Søprojekt”. Her cykler alle elever til søen, og 

tilbringer en dag med naturen i fokus. Eleverne er i mindre grupper, hvor der arbejdes på tværs af 

bl.a. biologi, geografi, primitiv madlavning, sløjd, billedkunst, natur/teknik og meget mere. 

 

Derudover er 0.-2. klasse hver tirsdag opdelt i to grupper, hvor de hver anden gang er på skolen, 

hvor de arbejder med danskøvelser og er i bogbus. Hver anden gang er de på tur i basen/skoven. 

Her tages udgangspunkt i årstiderne og hvad børnene finder i naturen og der bliver ofte lavet lidt 

mad over bål. 

 


