
  

 
 
Årsplan NaturTeknologi 1. og 2. klasse 
 
Formålet med undervisningen i naturteknologi er, at eleverne opnår indsigt i vigtige 
fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og 
teknologi, 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. 
 
Jeg har valgt at undervisningen skal favne de 4 elementer: sol, vind(ilt), vand og jord. 
 
Den fantastiske fisk - elementet vand: 
Formålet med forløbet er, at eleverne kan fortælle om fiskens indre og ydre opbygning. De 
skal vide hvad der skal være til stede for at fisken kan leve og fremstille deres egne akvarier. 
De skal lære at dissekere en fisk og kunne beskrive, hvad fisken bruger sine forskellige 
organer til. 
 
Solen og planeterne - elementet sol: 
Eleven skal arbejde med forskelle på Solen og Månen  
Eleven skal have viden om Solen og Månen, herunder årstiderne og planeterne i vores 
solsystem. De skal være med til at bygge en model af vores solsystem. 
 
Et myreliv - elementet jord: 
I dette forløb skal de lære om myrerne og deres liv. De skal tegne en model af en myre og 
skrive ord om dens krop på tegningen. De skal også læse om myrer og deres liv samt deres 
samspil med bladlus.  
 
Diverse eksperimenter - elementet vind og ilt: 
I dette forløb vil eleverne gøre sig mange erfaringer med at bygge deres egne raketter, 
vulkaner og undersøge samt erfare hvad der sker når man eksperimenterer med ting fra 
husholdningen.  
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Årsplanen er vejledende, idet der skal være mulighed for andre aktiviteter og uforudsete 
hændelser i løbet af året. 
 
Mette Gundtoft 
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