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ÅRSPLAN 

TEMA/FAG Naturfag SKOLEÅR 2020 - 2021 

TRINN 2. trinn LÆRERE Oddvar Nyborg, Marte Tolg,  
       

UKE 
Periode 

KOMPETANSEMÅL 

(fra LK20) 

KJERNEELEMENTER FRA FAG 

(for perioden) 

TEMA VURDERING 

(IUP-mål, prøver, 

kartlegginger ol) 

AKTIVITETER/LÆRESTOFF/

INNHOLD 

(bøker, nettressurser, 

organisering ol)) 

34 - Utforske et 

naturområde i 

nærmiljøet og beskrive 

hvordan noen 

organismer er tilpasset 

området og hverandre 

Jorda og livet på jorda. 

 

Livet i skogen 

 

 Mylder 2 side 6 til og med 

26. 

Mylder 2 nettoppgaver. 

35 

36 

37 

38 

39 

40 HØSTFERIE 

41  Jorda og livet på jorda. 

 

Høsten 

 

 Mylder 2 sidene 27 til og 

med 35. 

Mylder 2 nettoppgaver. 

42 

43 

44   Kul-uka   
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45   Kul-uke   

46   Kul-uka   

47 - Planlegge og 

gjennomføre 

undersøkelser av vær og 

himmelfenomener og 

sammenligne målinger, 

observasjoner og 

værtegn gjennom året 

Jorda og livet på jorda. Energi og materie. 

 

Jorda, månen og 

sola 

 

 Mylder 2 sidene 48 til og 

med 63. 

Mylder 2 nettoppgaver. 

48 

49 

50 

51 

 JULEFERIE 

1 - Samtale om hvordan vi 

kan ta miljøbevisste 

valg og gjennomføre 

lokale miljøtiltak  

Jorda og livet på jorda. 

 

Ombruk 

 

 Mylder 2 sidene 38 til og 

med 47. 

Mylder 2 nettoppgaver. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 VINTERFERIE 
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9 - Utforske og beskrive 

observerbare 

egenskaper til ulike 

objekter, materialer og 

stoffer og sortere etter 

egenskaper 

- Undre seg, utforske og 

lage spørsmål, og knytte 

dette til egne eller 

andres erfaringer 

Jorda og livet på jorda. Energi og materie. 

 

Lys 

 

 Mylder 2 side 64 til og med 

79. 

Mylder 2 nettoppgaver. 

10 

11 

12 

13 PÅSKEFERIE 

14 - Utforske og beskrive 

observerbare 

egenskaper til ulike 

objekter, materialer og 

stoffer og sortere etter 

egenskaper 

- Undre seg, utforske og 

lage spørsmål, og knytte 

dette til egne eller 

andres erfaringer 

Jorda og livet på jorda. Energi og materie. 

 

Lys  Mylder 2 side 64 til og med 

79. 

Mylder 2 nettoppgaver. 

15  

16 - Oppleve naturen til ulike 

årstider, reflektere over 

hvordan naturen er i 

Jorda og livet på jorda. 

 

Våren 

 

 Gaia 2 side 104 til og med 

113. 
17  
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18 endring, og hvorfor året 

deles inn på ulike måter 

i norsk og samisk 

tradisjon 

 

19 - Undre seg, utforske og 

lage spørsmål, og knytte 

dette til egne og andres 

erfaringer 

Kropp og helse. 

 

Jeg og du 

 

 Mylder 2 side 80 til og med 

91. 

Mylder 2 nettoppgaver. 

20  

21  

22  

23   Repetisjon   

24   Repetisjon   

 SOMMER 

 

 


