
Årsplan for natur/teknologi - 1. klasse 2020/21 - Jinnah International School  

Lærer: Kari Nadia Kaels 

 

Fagets formål 
Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan 
naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i natur/teknologi tilegne sig færdigheder og 
viden om vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikle tanker, sprog og begreber om natur og 
teknologi, som har værdi i det daglige liv.  
Elevernes læring skal i vidt omfang bygge på deres egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser og 
undersøgelser, som skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til 
samarbejde. Elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknologi, livsbetingelser og levevilkår samt 
deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude skal vedligeholdes og fremmes.  
Eleverne skal udvikle forståelse af samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund 
samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling i forhold til en bæredygtig 
udvikling. Eleverne skal gennem faget udvikle interesse for naturfag og teknologi samt tilegne sig 
naturfaglige kompetencer som grundlag for det videre arbejde med fagene biologi, fysik/kemi og geografi. 
 
Kompetencemål efter 2. klassetrin 
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.  
 
Kilde:K 
 https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Naturteknologi.pdf 
 

Om skoleåret 2020/21 

Fokus på tidsfornemmelse og rumfornemmelse: Jeg arbejder henover året med at skabe en grundlæggende 
forståelse af, hvor og hvornår, vi er – dels gennem det nære og konkrete (fx måling af tid med viserne på 
klokken el. indsamling af organismer i naturen), og dels, på det mere abstrakte plan, med at udvikle en 
forståelse for tid og sted/rum. 

I gennem skoleåret taler vi jævnligt om tid – vi taler dagligt om ugedag, dato og måned, og vi arbejder 
løbende på at få en forståelse for sekunder, minutter, timer, dage, uger, måneder, årstider og år – hvorfor 
en del af n/t-undervisningen er ’usynlig’, altså integreret i den daglige danskundervisning.  

Vi laver også et forløb, hvor vi går i dybden med de 4 årstider, hvilket munder ud i en drejebog/et 
årstidshjul.  

I løbet af skoleåret lærer vi om solen, solsystemet og planeterne, herunder om jorden, og hvor vi er på en 
globus. Dette munder til sidst ud i en papmaché-model af solsystemet. 



I 1. klasse arbejder vi i natur/teknologi oftest tværfagligt med billedkunst, med dét for øjne at integrere 
fagene naturligt med hinanden og skabe en helstøbt undervisning. 

I starten af skoleåret havde vi mange ude-timer på legeplads og grønne områder (grundet den første tid 
med hedebølge, larm fra udbygning af faciliteter på skolen og tavleproblemer), hvilke jeg tæller som 
natur/teknologi-timer; derfor har vi færre natur/teknologi-timer fra oktober-december (1 lektion om ugen) 
– fra januar har vi atter 2 timer/uge. 

Vi tager i løbet af skoleåret på udflugt til Vestskoven, hvor vi skal på opdagelse i området, lave lejrbål og 
snobrød og fange haletusser. 

(I årsplanen tages der forbehold for små justeringer/tilpasninger til dagligdagen.) 

   

Forløb 2020/21 

Vægtæppe med bladtryk (tværfagligt med billedkunst) 

Vi går hen til det grønne område på hjørnet af Tølløsevej/Bjernedevej og ser os omkring mellem buskene; vi 
bemærker og finder en masse forskelligt i naturen, som vendes og drejes og undersøges. Hver elev har 
hjemmefra fået et plastikchartek og en opgave, der går ud på at finde 3 forskellige blade, som eleven synes 
om, og tage dem med hjem.  

I de efterfølgende uger deles klassen op i 3 hold, som på skift kommer med i billedkunst i en dobbeltlektion, 
hvor hver elev vælger sin trykfarve; og derpå først trykker med undersiden af bladet på papir og siden på 
bomuldsstof, der til sidst sys af læreren og stryges.  

Vi går til sidst alle ud på udkig efter lige grene i den rette tykkelse til ophængningen af tekstiltæppet, vælger 
den bedst egnede, der skæres til; nogle af eleverne limer den fast til toppen af stoffet, mens jeg snor en 
snor til ophængningen, og tekstiltrykket hænges op i klassen. 

Med inspiration fra ’100 ideer til billedkunst’ af Helle Vestergaard og Hanne Bindslev Gregersen (side 80). 

Kompetencemål:  

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål.  
Organismer, fase 1: Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur. 
Perspektivering: Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag. 
Perspektivering i naturfag, fase 1: Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til sig selv og det nære område. 
 

Solfangere med årstidens småblomster (tværfagligt med billedkunst) 

Vi går ud og finder små blomster, som vi tager med hjem på skolen. Her har vi på forhånd klippet store 
huller i paptallerkener, og vi bruger selvklæbende, gennemsigtigt bogbind til at skabe nogle fine, dekorative 
solfangere, der hænges ned fra vinduerne i klassen. 



Kompetencemål: 

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål.  
Organismer, fase 1: Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur / Eleven kan fortælle om 
ændringer i naturen knyttet til årstiden. 

Perspektivering, fase 2: Eleven har viden om natur og teknologi i det nære. 

 

Stentrolde/julenisser (tværfagligt juleforløb med billedkunst) 

Vi taler om trolde og nisser. Eleverne samler sten og andet naturmateriale på en tur i nærområdet, 
hvorefter stenene rengøres og limes sammen til en figur. Uldhår limes på hovedet, og garn til at binde håret 
op og/el. nissehue, klippet ud i filt, limes på. Stentroldens øjne og mund males med akrylmaling. 

Fra bogen ’100 idéer i billedkunst’ af Helle Vestergaard og Hanne Bindslev Gregersen, Gyldendal (side 29). 

Kompetencemål:  

Organismer, fase 1: Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur. 
Perspektivering: Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag. 
Perspektivering i naturfag, fase 1: Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til sig selv og det nære område. 
 

Drejebog/Årstidshjul (tværfagligt med billedkunst) 

Vi går i dybden med årstiderne på Clio, og til sidst i forløbet laver hver elev sit eget årstidshjul med 
måneder og årstider i skrift og billeder. Eleverne skal derpå i grupper fortælle hinanden, hvordan de har 
lavet deres hjul, vi samler op fælles på klassen og hænger til sidst årstidshjulene op. 

Årstiderne: 

https://portals.clio.me/dk/naturteknologi/1-3/emner/natur/aarstider/aarstiderne-skifter/let/ 

https://portals.clio.me/dk/naturteknologi/1-3/emner/natur/aarstider/sommer/let/ 

https://portals.clio.me/dk/naturteknologi/1-3/emner/natur/aarstider/efteraar/let/ 

https://portals.clio.me/dk/naturteknologi/1-3/emner/natur/aarstider/vinter/let/ 

https://portals.clio.me/dk/naturteknologi/1-3/emner/natur/aarstider/foraar/let/ 

Aktivitet: Kend en årstid 

https://portals.clio.me/dk/naturteknologi/1-3/emner/natur/aarstider/aarstiderne-skifter/kend-en-
aarstid/?MP= 

Årstidsbilleder 



https://dk-nt-in-
cdn.clio.me/Aktiviteter/PDF_er/Naturen/AArstider/AArstiderne.pdf?_ga=2.176263072.428136055.160112
0391-904219801.1567153495 

Aktivitet: Fangeleg med årstider 

https://portals.clio.me/dk/naturteknologi/1-3/emner/natur/aarstider/aarstiderne-skifter/fangeleg-med-
aarstider/?MP= 

Inspiration til elevernes drejebog/årstidshjul 

https://portals.clio.me/dk/naturteknologi/1-3/emner/natur/aarstider/aarstiderne-skifter/lav-et-
aarstidshjul/vis/evaluation/ 

Kompetencemål: 

Modellering: Eleven kan anvende naturtro modeller.  
Perspektivering: Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag. 
Organismer, fase 1: Eleven kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider. 
Kommunikation: Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller. 
Fase 1: Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer. 
 
 
Solsystemet (tværfagligt med billedkunst) 

Vi arbejder med uddrag af indskolingsfagbogen ’Solen’ af Troels Gallander (Faktisk-serien, Gyldendal) og 
arbejder bagefter videre på Clio: https://portals.clio.me/dk/naturteknologi/1-3/ 

Vores solsystem 

https://portals.clio.me/dk/naturteknologi/1-3/emner/jorden/jorden-i-solsystemet/vores-solsystem/let/ 

De otte planeter 

https://portals.clio.me/dk/naturteknologi/1-3/emner/jorden/jorden-i-solsystemet/de-otte-planeter/let/ 

Aktivitet: På tur i solsystemet 

https://portals.clio.me/dk/naturteknologi/1-3/emner/jorden/jorden-i-solsystemet/de-otte-planeter/paa-
tur-i-solsystemet/vis/evaluation/ 

Stjerner 

https://portals.clio.me/dk/naturteknologi/1-3/emner/jorden/jorden-i-solsystemet/stjerner/let/ 

Vores stjerne 

https://portals.clio.me/dk/naturteknologi/1-3/emner/jorden/jorden-i-solsystemet/vores-stjerne/let/ 

Derfor har vi nat og dag 



https://portals.clio.me/dk/naturteknologi/1-3/emner/jorden/jorden-i-solsystemet/vores-stjerne/derfor-
har-vi-nat-og-dag/?MP= 

Undervejs laver eleverne en tegning af solsystemet, inden de i grupper laver en model/visualisering af 
solsystemet i papmaché, der males og hænges op i loftet, så planeterne hænger rigtigt i forhold til 
hinanden. Fra bogen: ’100 idéer i billedkunst’ af Helle Vestergaard og Hanne Bindslev Gregersen (side 22). 

Kompetencemål: 

Modellering: Eleven kan anvende naturtro modeller.  
Modellering i naturfag, fase 1 og 2:  
Eleven kan skelne mellem virkelighed og model / Eleven har viden om naturtro modeltyper 
Kommunikation:  
Ordkendskab, fase 2: Eleven har viden om enkle fagord og begreber 
 

 

 

 

 

 


