
 

Årsplan i naturfag og samfunnsfag 
 1. og 2. klasse 

Breivikbotn skole 2014-2015 
 
Lærer: Turid Nilsen 
 
Læreverk: Cumulus 1 
Grunnbok – flergangsbok, arbeidshefte – engangsbok, lærerens idébok med tips og ideer og nettsted med oppgaver  
 
Målene er fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet – 2006 og vektlegger hva elevene skal ha tilegnet seg etter 2. trinn. Målene er fordelt over to 
skoleår, og det skal jobbes med et utvalg av målene dette skoleår. 
 
 
Grunnleggende ferdigheter 
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I naturfag forstås grunnleggende ferdigheter slik:  

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i naturfag innebærer å presentere og beskrive egne opplevelser og observasjoner fra naturen. I naturfag er skriftlige rapporter fra 
eksperimenter, feltarbeid, ekskursjoner og fra teknologiske utviklingsprosesser sentrale. Å kunne formulere spørsmål og hypoteser og å bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer 
inngår i dette. Å argumentere for egne vurderinger og gi konstruktive tilbakemeldinger er viktig i naturfag.     

Å kunne lese i naturfag dreier seg om å samle informasjon, tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster, brosjyrer, aviser, bøker og på Internett. Lesing i naturfag innebærer 
også lesing av bruksanvisninger, oppskrifter, tabeller, ulike diagrammer og symboler.      

Å kunne regne i naturfag er å bruke tall og beregninger for å registrere og utarbeide resultater fra ens egne målinger og å lage tabeller og diagrammer med naturfaglig innhold. Å regne 
innebærer også å bruke og tolke formler og modeller fra virkeligheten samt bearbeide og tolke ulike typer data.      

Å kunne bruke digitale verktøy i naturfag dreier seg om å kunne benytte slike verktøy til utforskning, måling, visualisering, simulering, registrering, dokumentasjon og publisering ved 
forsøk og i feltarbeid. For å stimulere kreativitet, levendegjøre og visualisere naturfaglige problemstillinger er digitale animasjoner, simuleringer og spill gode hjelpemidler. Kritisk 
vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget. De digitale kommunikasjonssystemene gir muligheter for å drøfte naturfaglige problemstillinger.  

 

 

 



1.og 2. klasse er sammen i naturfag og samfunnsfagtimene.  
Pensum vi bruker dette skoleåret, er pensum for 1.klasse.  
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Forskerspiren: 
Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen 
 
Beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen 
 
Gjenkjenne faresymbol for farlige stoffer  
 
Mangfold i naturen: 
Gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette  
er viktig 
 
Bruke observasjoner til å beskrive kjennetegn ved årstidene  
 
Gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper 
 
Kropp og helse: 
Sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen 
 
Samtale om grensesetting, forståelse og respekt for egen og andres kropp 
 
Fenomener og stoffer: 
Beskrive og sortere stoffer etter observerbare kjennetegn  
 
Gjøre forsøk med vann og samtale om observasjonene  
 
 

 
Utforskeren: 
Formulere spørsmål om samfunnsfaglige tema, reflektere og delta i fagsamtaler om dem 
 
Skape og illustrere fortellinger om mennesker som lever under ulike vilkår, og sammenlikne  
levekår  
 
Historie: 
Beskrive sentrale trekk ved samisk kultur og levemåte fram til kristninga av samene  
 
Samtale om hvorfor og hvordan vi feirer 17. mai og 6. februar, og fortelle om nasjonaldagene i  
noen andre land 
 
Finne informasjon om og presentere egen familie for en til to menneskealdrer siden, og  
fortelle om hvordan levevis, levekår og kjønnsroller har endret seg  
 
Geografi: 
Plassere hjemsted, hjemkommune og hjemfylke på kart  
 
Beskrive landskapsformer og bruke geografiske begrep i utforsking av landskapet nær  
skole og hjem  
 
Fortelle om viktige landskap og landskapsformer i Norge og noen andre land  
 

Samfunnskunnskap: 
Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien  
 
Gi eksempler på rettigheter barn har, på ulike forventninger jenter og gutter møter i 
hverdagen, og samtale om hvordan forventningene kan oppleves  
 
Drøfte oppfatninger av rettferd og likeverd 
 
  

 

 



Årsplan naturfag 
Måned Tema Mål Læringsstrategi/Vurdering 
Sept Dyr * bli kjent med noen vanlige dyr og fugler som holder til i nærmiljøet 

* lære hva dyra spiser, hvor de bor og hvordan de lever 
* lære at noen dyr er aktive om dagen og noen om natta 
* lære forskjell på kjæledyr og ville dyr 
* lære om kjæledyr og stell av disse 
 

Grunnboka inneholder mange spørsmål 
bakerst i boka. Disse spørsmålene er ment 
som tips til samtale i gruppa og/eller 
hjemme 

Sept. Spor * bli kjent med noen vanlige dyr som holder til i et skogmiljø 
* bli gjort oppmerksom på at dyra leger spor når de spiser og beveger seg 
* lære å tyde sportegn som fotavtrykk, spisemerker og ekskrementer 
* vekke engasjement og interesse for å samle på sportegn 
 

Læringsstrategier vi vil  bruke i naturfag 
er: 
* Læresamtalen 
* Tankekart 
* Fri assosiasjon 

Sept./Mai Smådyr 
 
 
 
 

* stimulere barnas naturlige nyskjerrighet for smådyr 
* lære forskjellige teknikker for å fange og studere smådyr 
* lære å lage et terrarium 
* lære å bruke lupe 
* bli kjent med noen vanlige insekter og edderkopper 
* lære å se forskjell på et innsekt og en edderkopp 

 

Oktober/Mai Trær * lære hva et tre er 
* bli kjent med noen av våre vanlige trær 
* kunne se forskjell på løvtrær og bartrær 
* kunne se forskjell på gran og furu 
* lære at løvtrær feller bladene om høsten og at bartrær ikke gjør det 
* lære at bladene hos bartrærne kalles nåler 
* bli fortrolig med begrepene stamme, grein, blad 

 

November/ 
Desember 

Årstider * bli bevisst på at vi har fire årstider 
* erfare hvordan naturen forandrer seg gjennom året 
* være ute og oppleve de fire årstidene 
* få kjennskap til ulike aktiviteter knyttet til årstidene 
* bli bevisst på at årstidene kan framstå svært forskjellige i ulike deler av 
landet 
 
 
 
 
 
 

 



 Jan/Febr. Kroppen * bli kjent med kroppen 
* lære navn på de forskjellige ytre kroppsdelene 
* lære navn på tre indre organer: magesekk/fordøyelse, lunge/åndedrett, 
hjerte/sirkulasjonsystem 
* gjennom aktiviteter få en grunnleggende forståelse av hvordan de tre 
indre organene fungerer. Vi blir sultne og slappe når vi ikke har spist, 
puster hurtig når vi anstrenger oss og blir varme når vi løper 
 

 

Mars Vann * bli kjent med at vann også kan opptre i form av snø og is 
* bli kjent med noen av vannets egenskaper 
* legge til rette for forsøk som viser noen av egenskapene 

 

Mars/April Stein * bli oppmerksomme på at steiner kan være svært forskjellige 
* bli kjent med ulike steiner 
* gi inspirasjon til å lage steinsamling 
* kunne sortere steiner etter enkle kjennetegn 
* lære hva stein kan brukes til 
* bygge med stein 

 

Mai/Juni/ 
August/ 
September 

Planter * bli kjent med noen vanlige blomsternavn 
* lære at en plante består av blomst, stengel, blader og rot 
* lære at mange planter har blomster med forskjellige farger og former 
* lære at mange planter er mat for dyr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsplan samfunnsfag 
Måned Tema Mål Læringsstrategi/Vurdering 
August/September Familier *gjøre elevene sikre på begrepene vi 

trenger for å beskrive familiemedlemmene 
våre 
*gjøre elevene bevisste på sammenhengen 
mellom generasjoner 
*vise at familier i Norge kan være både 
like og forskjellige fra familier i andre 
land 
*snakke om teknologisk utvikling de siste 
femti år som har betydning for elevenes 
daglige gjøremål 

- Samtale og observasjon 
- Høring av lekser 
- Retting av arbeidsbøker 

August/September Vei *lære om de mest grunnleggende 
trafikkregler 
*lære å finne sin egen plass i trafikkbildet 
*bli trygg på egen skolevei 
*bli kjent i eget nærmiljø 
*lære noe om hvordan veier blir til og om 
maskiner som brukes til veibygging 
 

 

Oktober Gutter og jenter *få fram elevenes forestillinger om 
kjønnsforskjeller 
*diskutere om gutter har andre 
evner/muligheter enn jenter 
*fokusere på at vi er likeverdige selv om vi 
er forskjellige 
*diskutere ansvar, plikter og rettigheter i 
familien 
 
 
 
 
 
 

 



November Rettferdighet *lære om en av de grunnleggende sider av 
rettferdighet  -fordelingen av goder og 
byrder 
*lære om plikter i hjemmet 
*kjenne seg igjen i hverdagslige 
situasjoner av fordelingen av goder og 
byrder 
*erfare at rettferdighet ikke er lett,  og 
ofte krever drøfting 

 

Januar Yrker *gi elevene et glimt av hvordan 
hverdagslivet kunne være da deres 
besteforeldre var små 
*trekke sammenligninger mellom 
hverdagsliv før og nå 
*lære noen yrkesbetnelser 

 

Februar Land 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samene 

*lære å kjenne formen på Norge, slik at 
elevene kan finne landet igjen på globus 
eller et kart 
*lære navn på noen land, blant andre de 
som er representert på skolen med 
fremmedkulturelle elever 
*snakke om de landene som er 
representert i klassen/på skolen 
*snakke om de språk som er representert i 
klassen 
 
 
*lære om samer i Norge og andre land 
*lære om samisk kultur  og Samelands 
nasjonaldag 6.februar 
*kunne kjenne igjen det samiske flagget og 
samiske folkedrakter 
*forstå at samer i Norge stort sett lever 
som andre nordmenn 
 

 



April Landskap *lære om grunnleggende deler av et 
landskap 
*være i stand til å skille ulike landformer 
fra hverandre 
*kunne nytte kunnskap om landformer på 
hjemstedet 

 

Mars Bre *lære om breer og hvordan de former 
landskapet 
*få respektfor breer 
 

 

Mai Nasjonaldag *lære at Norge har nasjonaldag 17.mai og 
hvordan den feires 
*lære om andre lands nasjonaldag og at 
alle land har nasjonaldag 
*forstå at nasjonaldager feires forskjellig 
 
 
 

 

 


