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Årsplan i N/T for 0. 1. Og 2. Klasse 2016/2017 
 
Arbejdet foregår hovedsageligt med udgangspunkt i den nære omverden. Undervisningen koncentreres om børnene selv, deres interesser 

og deres hverdag. Sansning, direkte iagttagelser, enkle undersøgelser og eksperimenter vægtes højt. Det faglige indhold sættes i 

sammenhæng med elevernes egne oplevelser og erfaringer og omhandler let anskuelige forhold.  

 

Strukturen 
Vi har ca. 40 elever fra 0. – 2. Klasse til 2 ”fuldtidsvoksne” desuden deltager pædagog Sanne, når hun ikke har arbejdsopgaver i andre 
klasser. 
Eleverne arbejder sammen med store/lille makker (0. + 2. klasse), 1. klasse er makkere med hinanden. De sidder ved 6-mandsborde i 
faglokalet i kælderen. Det faglige spænd er stort, så de ældste elever har et stort ansvar for at hjælpe de yngste med læsning og 
opgaveløsning. 
Vi stiller store krav til god klasseadfærd, da vi er mange elever samlet. 

Som udgangspunkt har vi to timer N/T og 2 timer billedkunst om onsdagen, men i perioder vil det ene fag fylde mere end det andet. Vi 

fører regnskab, så begge fag bliver vægtet lige meget. 

Undervisningen vil være en blanding af teori og praktisk og vil ofte foregå udendørs. Husk hver onsdag turtaske og fornuftigt udetøj. 

 

Vi arbejder hen imod ”Fælles Mål” efter 2. klassetrin:  

Kompetencemål: 

Undersøgelse 

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

Eleven kan anvende naturtro modeller 

Perspektivering 

Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag 

Kommunikation 

Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller 

 
Periode Emne Fælles mål Læringsmål Midler mm. Evaluering 
 
Uge 32  -35  
 
 

 
Mig selv 
 
Familie og 
forplantning, 
skelet, knogler og 
muskler, hud og 
hår. 

 
Eleverne kan fortælle og 
har viden om 
kropsdelene og kroppens 
ydre opbygning. 
 
Eleverne kan udføre og 
har viden om enkle 
undersøgelser og 
undersøgelsesudstyr. 
 
Eleverne kan skelne 
mellem virkelighed og 
model og har viden om 
naturtro modeller. 
 
Eleverne kan benytte 
relevant fagsprog og 
orientere sig i en 
fagtekst. 

 
Få kendskab til kroppens 
opbygning. 
 
Kunne benævne 
kropsdele og udvalgte 
knogler med navn. 
 
Blive bevidst om, 
hvordan man styrker 
kroppens muskulatur og 
skelet.  

 
”Bogen om mig selv” fra 
Kræftens bekæmpelse. 
 
”Se ind i kroppen” fra 
CFU 
 
Befolkningstal – 
Danmarks statistik.  
 
Små fagbøger fra 
biblioteket. 
 
Skolens N/T-bøger. 
 
Modeller, knogler fra 
slagteren mm. 
 
Vægt og målebånd. 

 
Opgavesider i ”Bogen om 
mig selv” 
 
Samtaler i plenum. 
 
Resultaterne af 
praktiske øvelser og 
undersøgelser. 
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Uge 36 
 

 
Lejrskole på 
Jegindø 
 

    

 
 
Uge 37 - 41 
 
Tværfagligt 
med billed-
kunst. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Årets gang  
 
med fokus på 
efterår og vinter. 

 
 
Eleverne kan udføre og 
har viden om enkle 
undersøgelser og 
undersøgelsesudstyr. 
 
Eleverne kan indsamle og 
undersøge organismer i 
den nære natur og har 
viden om planter, dyr og 
svampe. 
 
Eleverne kan undersøge 
lys, vand og vejr i 
hverdagen og har viden 
om vejr, vand og lys’ 
former og 
karakteristika. 
 
Eleverne kan illustrere 
vejr og årstider og har 
viden om dagslængde, 
temperatur og nedbør. 
 
Eleven kan relatere 
viden fra N/T til det 
nære område og har 
viden om dette. 
 
Eleverne kan fortælle 

 

Kende de 4 årstider og 
månederne. 
 
Blive bevidste om, at 
vores tidsinddeling 
bygger på forhold i 
naturen. 

Kunne forbinde de 
forskellige årstider med 
vigtige begivenheder i 
naturen. 

Vide hvad trækfugle er. 
 
Opleve hvordan træerne 
ændrer sig med 
årstiderne fx blade og 
frugter. 

Kende de almindeligste 
træarter (og relevant 
fagsprog fx stamme, 
stedsegrøn mm).  

Træet som en æstetisk 
nydelse, men også som 
leverandør af materiale 
til brugsgenstande. Vi vil 

 
 
”Vi arbejder med 
efteråret” – forlaget 
Spiren. 
 
Ekskursion ud i den 
nære natur (skoven i 
Mejdal) . 
 
Området omkring skolen 
undersøges ugentligt 
med termometer, 
regnmåler, vindmåler 
mm. 
 
Ugentlige fotografier af 
udvalgte områder. 
 
Kastanjer samles og 
plantes – spirer til 
foråret. 
 
”Vejret i en pose” på 
vinduerne i klassen og 
evt. hjemme. 
 
Relevante fagbøger fra 
skolen og bibliotek bl.a. 
”Ud i naturen” og 
”Regnbuen 1+2”.  

 
 
Samtaler i plenum. 
 
Efterårstegning + 
vintertegning. 
 
Fremlæggelser af 
indsamlet data vha. 
plancher i mindre 
grupper. 
 
Opgaveløsning i 
efterårskompendiet. 
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om ændringer i naturen 
knyttet til årstider og 
har viden om 
organismers årscyklus. 
 
Eleverne kan fortælle 
om sammenhænge 
mellem sol – døgn – 
årstider og har viden om 
årstidernes 
karakteristika i 
Danmark. 
 
Eleverne kan fortælle 
om egne resultater og 
erfaringer og har viden 
om enkle måder til at 
beskrive resultater. 
 

se på træsorter og lave 
et træsmykke. 

 

 
Uge 42 
 

 
Efterårsferie 

    

 
Uge 43 - 46 
 
 
 
 

 
Mig selv 
 
Organer, blod og 
kredsløb, puls, 
åndedrættet, 
tænder, 
fordøjelseskanalen
, sundt og usundt. 
 
 
 
 
 

 
Eleverne kan benytte 
relevant fagsprog og 
orientere sig i en 
fagtekst. 
 
Eleven kan fortælle om 
og har viden om sundhed 
og enkle råd om sundhed. 
 
Eleverne kan udføre og 
har viden om enkle 
undersøgelser og 
undersøgelsesudstyr. 

 
Kende navn og placering 
på udvalgte organer. 
 
Være bevidst om sund 
og usund kost og levevis 
herunder vigtigheden af 
motion. 
 
 

  
”Bogen om mig selv” fra 
kræftens bekæmpelse. 
 
Anatomiplanche, hvor 
eleverne selv placerer 
organer mm. 
 
Torsoer fra CFU 
 
Reklamer, blade mm. 
 
Lave analyse af egen 
madpakke. 

 
Anatomiplanche. 
 
Fotografier og analyse 
af egen madpakke. 
 
Egenproduceret fagbog 
om sundt/usundt. 
 
Samtaler i plenum. 
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Eleverne kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
enkle fagord og 
begreber og har viden 
om disse. 
 
 

 

 
Lave sund madpakke i 
skolekøkkenet. 
(Madpakkehånden) 
 

 
Uge 47 - 50 

 
Fugle 
 
De mest 
almindelige danske 
fugle. 
Trækfugle - 
standfugle 
 

 
Eleverne kan fortælle 
om ændringer i naturen 
knyttet til årstider og 
har viden om 
organismers årscyklus. 
 
Eleverne kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
enkle fagord og 
begreber og har viden 
om disse. 
 
Eleven har viden om dyr. 
 

 
Få en ide om hvilke fugle 
der overvintrer i DK. 
 
Kan forklare ordene 
trækfugl og standfugl. 
 
Kende de mest 
almindelige fugle i DK. 

 
”De små fagbøger – 
fugle” fra CFU 
 
Materialer fra forlaget 
Spiren. 
 
”Flotte fugle” fra CFU 
 
”På foderbrættet”. 
 
”Genkend de danske 
fugle” 
 
2 emnekasser fra CFU 
 
Udstoppede fugle? 

 
Opgaver om trækfugle 
og standfugle. 
 
Samtaler i plenum. 
 
Farvelagte billeder af 
fuglenes fjerpragt. 
 
 

 
Uge 52 - 53 

 
Juleferie 
 
 

    

 
Uge 1 -  
6 
 
Uge 4 er 

 
Mig selv 
 
Hvad bruger du 
maden til, vand, 

 
Eleverne kan undersøge 
og har viden om 
menneskets sanser. 
 

 
Få kendskab til 
sanserne, hvad de 
bruges til, deres 
begrænsninger og 

 
”Bogen om mig selv” fra 
Kræftens bekæmpelse. 
 
Forskellig faglitteratur 

 
Samtaler på klassen, 
med makker og i små 
grupper. 
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emneuge 
 

hjernen, nerverne, 
sanserne 
 

Eleverne kan fortælle 
om egne resultater og 
erfaringer og har viden 
om enkle måder til at 
beskrive resultater. 
 
Eleverne kan benytte 
relevant fagsprog og 
orientere sig i en 
fagtekst. 
 

hvorfor  
vi skal passe på dem.	  	  
	  
Opnå en bedre 
forståelse af sanserne 
og deres samspil med 
hinanden, hjernen og 
resten af kroppen.  
 
Få en forståelse af, 
hvad det vil sige at være 
handicappet og mangle 
en af sanserne helt eller 
delvist. 
 

bl.a. ”Natek1A2” og 
”Regnbuen 1+2”. 
 
Kreative 
aktiviteter/forsøg 
såsom følekasse/føleleg, 
lave en dåsetelefon, 
smagsoplevelser, 
lugteprøver mm. 
 
Materialekasse om 
sanserne fra CFU. 
 
Små film om sanserne 
fra Lille Nørd. 
 

Sanseløb (stjerneløb) 
 
Forsøgene 
 

 
Uge 7 

 
Vinterferie 
 

 
 

  
 

 
 

 
Uge 8 - 12 
 

 
Årets gang med 
fokus på forår, 
sommer og spiring  
 

 
Eleverne kan udføre og 
har viden om enkle 
undersøgelser og 
undersøgelsesudstyr. 
 
Eleverne kan indsamle og 
undersøge organismer i 
den nære natur og har 
viden om planter, dyr og 
svampe. 
 
Eleverne kan undersøge 
lys, vand og vejr i 
hverdagen og har viden 
om vejr, vand og lys’ 
former og 

 
Kende de 4 årstider og 
månederne. 
 
Blive bevidste om, at 
vores tidsinddeling 
bygger på forhold i 
naturen. 

Kunne forbinde de 
forskellige årstider med 
vigtige begivenheder i 
naturen.  
 
Lære eleverne at så og 
følge processen fra frø 
til blomst.  

 
 Forskellig faglitteratur 
bl.a. ”Ud i naturen” og 
”Regnbuen 1+2”. 
 
Forskellige 
spiringsforsøg (fuglefrø, 
karse, pralbønner mm. 
 
 

 
Samtaler på klassen, 
med makker, i små 
grupper og i kredsen. 
 
Logbog over 
spiringsforsøgene  
 
Forårstegning + 
sommertegning (evt. 
tværfagligt med 
billedkunst) 
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karakteristika. 
 
Eleverne kan illustrere 
vejr og årstider og har 
viden om dagslængde, 
temperatur og nedbør. 
 
Eleven kan relatere 
viden fra N/T til det 
nære område og har 
viden om dette. 
 
Eleverne kan fortælle 
om ændringer i naturen 
knyttet til årstider og 
har viden om 
organismers årscyklus. 
 
Eleverne kan fortælle 
om sammenhænge 
mellem sol – døgn – 
årstider og har viden om 
årstidernes 
karakteristika i 
Danmark. 
 
Eleverne kan fortælle 
om egne resultater og 
erfaringer og har viden 
om enkle måder til at 
beskrive resultater. 

 

 
Kende en plantes 
opbygning, 
udviklingsforløb  og krav 
om lys, vand og varme 
 
Forstå de små spires  
kraft. 
 

 
Uge 13 - 15 

 
Uge 13 
Forestillingsuge 
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Uge 14 
Emneuge 
 
Uge 15 
Påskeferie 
 

 
Uge 16 - 20 

 
Skovens dyr 

 
Eleverne kan orientere 
sig i en enkel fagtekst 
og har viden om enkel 
naturfaglige teksters 
formål. 

Eleverne kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
enkle fagord og 
begreber og har viden 
om disse. 
 
Eleverne kan indsamle og 
undersøge organismer i 
den nære natur og har 
viden om dyr. 
 
Eleverne kan med enkle 
modeller fortælle om 
organismers opbygning 
og har viden om 
organismer opbygning. 

 

 
Kende udvalgte dyr og 
planter fra de danske 
skove. 

Kende naturområder, 
hvor navngivne planter 
og dyr lever – herunder 
dyrs fødekæde. 

Kende udvalgte dyrs 
livscyklus gennem året. 

Kan finde relevant 
information i fagbøger. 

Kan lave en 
gipsafstøbning. 

 
Skovens dyr fra CFU 
 
Materialekasse dyr i 
skoven fra CFU 
 
www.danskedyr.dk 
 
Læsekasse fra 
Holstebro bibliotek. 
  
 

 
Arbejdsark til Skovens 
dyr. 
 
Gruppevis fremlæggelse 
af udvalgte dyr. 
 
Samtaler på klassen. 
 
Gipsafstøbningerne. 

 
Uge 21 – 25 
 
Uge 23 er 

 
Cykler 

 
Eleverne kan undersøge 
og har viden om enkle 
mekanismer og hvordan 

 
Kan bestå cyklistprøven 
– have styr på lovkrav til 
lys, reflekser mm 

 
Cykler – de små 
fagbøger fra CFU. 
 

 
Cykelbanen  og 
cykelprøven (fx tip en 
13’ner lignende prøve) 
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emneuge. de fungerer. 

Eleverne kan med 
skitser og billeder 
beskrive genstande fra 
hverdagen og har viden 
om afbildninger af 
genstande. 

Eleverne kan fortælle 
om ressourcer fra 
hverdagen og har viden 
om ressourcer.   

 

- kunne gennemføre 
cykelbane hvor der skal 
vise af med hånden, 
bremses hårdt op mm. 
 
Kunne køre sikkert i flok 
med sikkerhedsafstand 
mm. 
 
Kunne relevante 
fagudtryk for cyklens 
dele. 
 
Have kendskab til 
cyklens teknologi fx 
bremse, kædetræk, 
magnetlys mm. 
 

http://sites.sikkertrafik
.dk/cp 
 
Cykler og cykelhjelme. 
 
Kegler, kridt mm. 

 
Samtaler på klassen. 

Ret til ændringer forbeholdes. 
 
Karin Mikkelsen og Sanne Aaberg 


