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Årsplan i natur/teknik i 3. klasse. 
Fagformål for faget natur/teknologi 
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. 
 
Uge Emne Materiale Kompetencemål  Færdigheds- og vidensmål Andre 

aktiviteter 
32-35 Små dyr omkring 

skolen og nær området. 
Planteriget og deres 
miljø 
 
 

NATEK 3 
Side 8 – 25 
Kopier 
Fangst 
redskaber 
Forsøg. 

Eleverne kan gennemføre 
enkle undersøgelser på 
baggrund af egne 
forventninger. 
Eleverne kan sortere og 
klassificere. 
Eleverne har viden om 
naturfaglige kriterier og 
sortering. 

Eleverne kan indsamle og bestemme 
dyr, planter, svampe og sten, herunder 
digitale databaser. 
Eleven kan undersøge dyrs og planters 
tilpasninger til naturen 
 

16/8 og 17/8 
skolefoto 

36 Lejrskole - - - 5/9 – 8/9 
Lejrskole 

37- 41 
 
 
 
 
 

Små dyr omkring 
skolen og nær området. 
Planteriget og deres 
miljø 

Se uge 32-35 . 
 

 27/9 omfoto 
 
Den 14/10 
Motionsdag 
 

42 Efterårsferie     
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43 - 47 Vand som en ressource 
og vandet omkring os. 

Natek 3 
Side 40-53 
Kopier 
Forsøg. 

 Eleven kan identificere stoffer og 
materialer i produkter fra hverdagen. 
Eleven får viden om materialer og 
stoffer i produkter  
Eleven kan fremstille enkle modeller 
over husstandsforsyning med vand, el 
og varme samt spildevands og 
affaldshåndtering.  

 

 

48-51 Fuglene ved 
foderbrættet  

Natek 3 
Side 55-71 
Produktion af 
fodrings 
artikler. 
Indsamling af 
plastdunke – 
keramik 
urtepotter – 
mælkekartoner 
osv.  

 Eleven kan undersøge fugle og 
planters tilpasninger til naturen. 
Eleven kan fremstille enkle modeller 
over foder artikler til vildtfugle og 
artsbestemme fugle som besøger foder 
stederne. 
 

 

15-17/11 
balletbørn til 
Varde 
 

51- 1 Juleferie    Juleferie 
1-3 Kort lære  Natek 3  

Side 72 – 87 
 
Forskellige 
kort. 

Eleven kan anvende modeller 
med stigende abstrationsgrad. 

Eleven får viden om signaturer på 
kort.  
Eleven kan på enkle kort forklare 
signaturers betydning, herunder 
digitale kort. 

 

4 Emneuge   -   Emneuge 
5-6 Kort lære Se uge 1-3 

 
-    

7 Vinterferie  -   Vinterferie 
8-13 Naturen lokalt og 

globalt 
It danske dyr og 
verdens dyr. 
Atlas  
Dokumentar 

Eleven kan relatere natur og 
teknologi til andre kontekster 

Eleven får viden om fordeling af 
kontinenter, hav, klimazoner og 
verdensdele herunder på digitale kort. 
 

25/3 - 28/3 
Skole 
forestillinger 
Onsdag den 
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film. 29/3 Fri 
14 Emneuge  -   Emneuge 
15 Påskeferie  -   Påskeferie 
16-17 Naturen lokalt og 

globalt 
Se uge 8-13   

 
29/4 Dansens 
Dag 
Forestilling i 
Struer 

18 - 22 Vand, luft og vejr  Digitale vejr 
udsigter. 
Atlas 
 

Eleven kan beskrive enkle 
naturfaglige og teknologiske 
problemstillinger. 

Eleven får viden om enkle grafer til 
illustration af nedbørs- og temperatur 
måling 
Eleven får en viden om en vejrudsigts 
formål og struktur Eleven kan 
sammenholde egne vejrobservationer 
med en enkel vejrudsigt, herunder 
digitale vejrkort 

25-28/5 Kristi 
Himmelfarts 
ferie 

23 Emneuge  -   Emneuge 

24-25 Vand, luft og vejr Se uge 18-22 
 

   

 


