
Årsplan for faget Natur/Teknologi i 1.-2. klasse, 2019-20  
 
 
Emner:  Mål:  Oplevelser og materialer:  Arbejdsformer, metoder og evaluering: 

Fra jord til bord 
Planlægning af en 
høstfest for hele 
Gartneriet. 

August - september 

● Kendskab og forståelse for 
dansk natur, kultur og traditioner 
gennem egne erfaringer.  

● Aktiv deltagelse, samarbejde og 
refleksion over egen praksis og 
tilegnet viden.   

Bog: Regnbuen 3/Elevbog s. 4-11. 
Clio.me/Tekster og aktiviteter “Landbrug”. 
Se dokumentarfilm, samtale og løse 
tegne/skriveopgaver.  
Kværne korn til mel og bage brød. 
Lave suppe og marmelade.  

Sanselig og konkret tilgang til viden om 
Danmark. 

Forløbet kulminerer i projektugen, uge 
40, der har overskriften “Danmark i 
gamle dag”. 

Danmark 
 
 
 
 
Oktober - december 

● Læse om og lære fakta og 
fortællinger om Danmark.  

● Deltage i samtale, 
opgaveløsning og formidling. 

● Reflektere og sammenligning 
med andre lande. 

Elevbog: “Danmark, de små fagbøger” af 
Troels Gollander (CFUlån 16.8. - 15.11.) 
Danmarks natur, historie, geografi, samfund 
og kultur. 
Små dokumentarfilm og interaktivt 
læringsmateriale. 
Film: Et minuts natur og Safari/Filmcentralen 

Konkrete aktiviteter i vekselvirkning med 
fakta og viden om Danmarks 
kulturtraditioner. 
Eleverne inddeler deres viden om DK i 
emner/overskrifter og laver plancher 
som gruppearbejde. Fremlæggelse. 

Affald 
 
 
 
 
Januar - marts 

● Kende og sortere affaldstyper. 
● Kende nedbrydning og 

genanvendelse af jordens 
ressourcer. 

● Reflektere over egne 
handlemuligheder for at 
begrænse mængden af affald. 

Emu og Clio.me: Affald 
Nedgrav affald under plade og lær om 
nedbrydningstid på forskellige typer af affald, 
samt de dyr og organismer, der nedbryder 
affaldet. Kompostering og spiringsforsøg.  
Evt. besøge en affaldsplads/genbrugsstation. 
Lav ny papir af gamle aviser. 

Sanselig og konkret tilgang til viden om 
affald. Gennem konkrete aktiviteter og 
interaktivt forløb får eleverne viden og 
erfaringer med affaldssortering, 
genanvendelse og naturens 
nedbrydningsprocesser. 
 

Krop og sundhed 
 
 
 
April - juni 

● Kende basale funktioner i den 
menneskelig krop. 

● Afprøve basale kropslige 
færdigheder/motoriktrappe. 

● Samtale om seksualitet, trivsel, 
rettigheder og sundhed. 

Regnbuen 3/Elevbog side 12-19. 
Clio.me: Krop og sundhed l og ll 
Clio.me: Sansetunnellen 
Uge 6: Seksualitet, trivsel, rettigheder og 
sundhed. 
 

Ud fra viden om motorik og de 5 sanser 
laver børnene selv en forhindringsbane, 
som de skal gennemføre. 
 
Tværfagligt forløb med Kristendom om 
etik og social trivsel. 

 



 
 
Min undervisning fokuserer på elevernes egne erfaringer og oplevelser - både i og udenfor skolen, samt følgende fire vejledende kriterier fra 
Undervisningsministeriet, jvf. Fælles Mål for Natur/Teknologi.   

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 

Når faget samarbejder med 0. klasse konverteres timerne, der normalt ligger om torsdagen til timer om fredagen. 

Jeg forbeholder mig ret til at ændre i og føje til årsplanen.  
Gitte Grønne 2019. 
 
 
 

https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/naturteknologi

