
Årsplan i N/T for 1. og 2. Klasse 2017/2018 
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. 22 elever fra 1. - 2. klasse. 
Eleverne arbejder sammen med store/lille makker (1. + 2. klasse). De sidder i firemands-grupper i faglokalet i kælderen. 
Det faglige spænd er stort, så de ældste elever har medansvar 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 1½ times N/T og 1½ times billedkunst om torsdagen. I perioder vil det ene fag fylde mere end 
det andet. Vi fører regnskab, så begge fag i sidste ende bliver vægtet lige meget. 
Undervisningen vil være en blanding af teori og praktisk og vil ofte foregå udendørs. Husk hver torsdag 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 

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, aktiviteter mm. Evaluering 



 
Uge 33 
- 46 

 
Affald – før nu 
og i fremtiden 
 
(uge 42 er 
efterårsferie) 
 
(Karin på kursus 
torsdage i uge 
34, 36, 38, 41 og 
44) 
 
(uge 46 er 
klasseuge) 
 
 

 
Eleverne kan udføre og 
har viden om enkle 
undersøgelsesmetoder 
og brug af enkelt 
udstyr. 
 
Eleverne kan fortælle 
og har viden om 
ressourcer fra 
hverdagen. 
 
Eleverne kan fortælle 
og har viden om egne 
erfaringer og 
resultater. 
 
Eleverne har viden og 
kan relatere viden fra 
N/T til sig selv og det 
nære område. 
 
Eleverne kan mundtligt 
(og skriftligt) anvende 
enkle fagord og 
begreber og har viden 
om disse. 
  

 
At gøre eleverne 
bevidste om miljø og 
forurening i deres 
hverdag.   
 
Gøre eleverne bevidste 
om, at genbrug kan 
mindske forurening. 
 
Kunne kende forskel på 
organisk og ikke 
organisk materiale. 
 
Kunne affaldssortere. 

 
Hæftet ”Affald – før, nu og 
i fremtiden”. 
 
Bogen ”Det handler om 
værkstedsundervisning til 
natur/teknik” s. 17 -19. 
 
Internettet bl.a. 
www.affald. 
 
Affaldsspil  
 
Affald vi finder i naturen 
og bybilledet. 
 
Affald vi graver ned i uge 
33 og graver op i uge 46 – 
nedbrydning/ikke 
nedbrydning. 
 
Rundvisning på 
genbrugspladsen og 
forbrændingen. 
 
Skraldemand kommer og 
holder oplæg. 
 
Oplæg ved en dyrelæge om, 
hvad der sker, når dyr 
spiser ikke nedbrydelige 
ting. 
 

 
Samtaler i plenum 
 
Elevernes affaldssortering 
 
Evalueringsspil, der tester 
elevernes viden og læring om 
affald og genbrug. 
https://www.affald.dk/da/0-
2.html 
 
Elevernes plancher. 

      

http://www.affald
https://www.affald.dk/da/0-2.html
https://www.affald.dk/da/0-2.html


Uge 
47-50 

Årets gang med 
fokus på vinter 
 
(Karin på kursus 
uge 47) 

Eleverne kan undersøge 
og har viden om lys, 
vand og vejr, deres 
tilstandsformer og 
karakteristika.  
 
Eleverne kan illustrere 
og har viden om vejr, 
årstider, dagslængder, 
temperatur og nedbør. 
 
Eleverne kan fortælle 
og har viden om 
sammenhænge mellem 
sol, døgn og årstider og 
årstidernes 
karakteristika i 
Danmark. 
 
Eleverne kan fortælle 
og har viden om 
ændringer i naturen 
knyttet til årstiderne 
og om organismers 
årscyklus. 
 
Eleverne kan indsamle 
og har viden om 
organismer i den nære 
natur (fx dyr, planter 
og svampe) 
 

Eleverne kender og kan 
ugedage, måneder og 
årstider. 
 
Eleverne ved hvilke 
ændringer, der sker i 
naturen (dagslængde, 
temperatur mm.) i 
forbindelse med årets 
gang. 
 
Eleverne kan redegøre 
for årscyklus og 
levevilkår for udvalgte 
skov-pattedyr. 
 

Bogen ”ud i naturen – 
aktiviteter i den nære 
omverden” s. 138 – 145. 
Små forsøg beskrevet i 
bogen om vind og vejr. 
 
Hæftet ”Ideer på tværs” 
bog 45 s. 3 – 26 
 
Bogen ”Natur og teknik” 
 
https://www.dr.dk/skole/na
tur-og-
teknologi/elevopgaver-
vand-1-2-klasse 
 
www.danskedyr.dk 
 
Besøge Skovlund 
Naturskole og få oplæg 
(Sov vinteren væk) af- og 
hands-on oplevelser med 
naturkonsulent Per Larsen.  
 
Lave årshjul. 
 
Lave fuglekugler af frø og 
fedt. 
 
 

Samtaler i plenum. 
 
Orddiktater (laves som 
løbe/hentediktat) om 
jordens- og vandets 
kredsløb. 
 
Efterbehandling af besøget 
på Naturskolen. 

 
Uge 

 
Juleferie 

    

https://www.dr.dk/skole/natur-og-teknologi/elevopgaver-vand-1-2-klasse
https://www.dr.dk/skole/natur-og-teknologi/elevopgaver-vand-1-2-klasse
https://www.dr.dk/skole/natur-og-teknologi/elevopgaver-vand-1-2-klasse
https://www.dr.dk/skole/natur-og-teknologi/elevopgaver-vand-1-2-klasse
http://www.danskedyr.dk


51- 52  
 

 
Uge 1 – 
9 
 

 
Mad, krop og 
sundhed 
 
(uge 4 er 
emneuge, uge 7 
er vinterferie) 

 
Eleverne kan fortælle 
om og har viden om 
kroppens dele og 
kroppens ydre 
opbygning og kan 
overføre det til en 
model af 
menneskekroppen. 
 
Eleverne kan undersøge 
og har viden om 
menneskets sanser. 
 
Eleverne kan fortælle 
og har viden om enkle 
råd om sundhed i 
forhold til egen 
hverdag. 
 
Eleverne kan med enkle 
modeller fortælle om 
organismer opbygning 
og har viden om 
organismers opbygning. 
 
Eleverne kan orientere 
sig i en enkel fagtekst 
og har viden om 
naturfaglige teksters 
formål. 
 

 
Kendskab til madens vej 
gennem kroppen. 
 
Brug sanserne i 
forbindelse med 
madvarer. 
 
Viden om madens 
indflydelse på kroppen 
og sindets sundhed. 
 
Skærpet 
opmærksomhed på 
Balletskolens kostpolitik 
– hvorfor? 

 
Bogen ”Natur og teknik” 
 
Opgavekompendie til 
Spisebogen. 
 
Leg: Hansen til Jensen (stil 
jer skulder mod 
skulder/hæl mod hæl/ 
pegefinger mod… osv.) 
 
Besøg af 
sundhedsplejerske. 
 
Besøge apoteket og 
undersøge, hvilke gratis 
pjecer der er om krop, kost 
og sundhed. 
 
Besøge et supermarked. 
Hvad står tæt på kassen og 
hvorfor? 
 
”Analysere” madkassernes 
indhold og lave plancher. 
 

 
Samtaler i plenum. 
 
2 evalueringssider fra bogen 
”Natur og teknik” 
 
Legen: Hansen og Jensen 
 
Plancherne 
 



 
Uge 10 
- 15 

 
Forsøg 
 
(uge 13 er 
påskeferie) 
 

 
Eleverne kan undersøge 
og har viden om enkle 
mekanismer fra 
hverdagen. 
 
Eleverne kan med 
skitser og billeder 
illustrere genstande 
fra hverdagen og har 
viden om afbildninger 
af genstande. 
 

 
Kan udføre simple 
forsøg med ting fra 
hverdagen (ballon, 
bagepulver mm) ud fra 
mundtlig eller visuel 
guidning. 
 
Kan gætte på udfaldet 
af forsøget før 
udførelsen. 
 
Kan illustrere forsøget. 

 
Små forsøg fra bl.a.  
http://testoteket.dk 
 
Ideer på tværs bog 34 s. 3 
– 21 
 
Diverse små materialer fra 
køkkenskabene, hjemmene 
mm (madolie, tændstikker, 
vandflasker mm) 
 
Studerende fra HTX, der 
kommer og viser og 
forklarer enkle forsøg. 
 
Evt. Erik J 
 

 
Samtaler i plenum og 
samtaler med de små 
arbejdsgrupper undervejs. 
 
Evalueringsark udfyldt efter 
hvert eksperiment 

 
Uge 16 
– 24 
 

 
Afrikas savanne 

 
Eleverne kan mundtligt 
og skriftlig anvende 
fagord og begreber og 
har viden om fagord og 
begreber. 
 
Eleverne kan orientere 
sig i en enkelt fagtekst 
og har viden om enkle 
naturfaglige teksters 
formål.  
 
 

 
Har viden om natur og 
dyr fra en verdensdel, 
der klimamæssigt er 
meget langt fra 
Danmark 

 
Kopimappen ”Vi arbejder 
med Afrikas dyr – dyrene 
på savannen. 
 
Dokumentarfilm om 
dyrelivet på savannen. 
 
Besøg i Givskud med guide 
 
Værksteder – boglige og 
kreative. 

 
Samtaler i plenum 
 
Udvalgte værksteds-
produkterne fremlægges  
 
Efterbehandling af besøget i 
Givskud Zoo 

 
25 - 26 

 
Opsamling på 

    

http://testoteket.dk


hængepartier 
 
Evt. flere små 
forsøg 
 

 
Ret til ændringer forbeholdes. 
 
Karin Mikkelsen og Sanne Aaberg 


