
Årsplan Natur/teknologi for 3. b - 2022/2023

Årsplanen for natur og teknologi er bygget op ud fra at imødekomme kompetencemålene for efter 4. klasse i Natur/teknologi Fælles Mål, 2019,
fra Undervisningsministeriet. Der er særligt fokus på færdigheds- og vidensmål i fase 1, da disse passer til klassetrinnet.
Kompetencemålene er generelle og overordnede, mens færdigheds- og vidensmålene er mere detaljerede.

Årsplanen er dynamisk og vejledende, derfor kan ændringer forekomme, således at den tilpasses efter skolen, evt. nyt input og selvfølgelig
efter klassens engagement og læringsflow.

Der vil som altid være fagdage og alternative uger, der bidrager til et spændende og varieret skoleår.

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.

Stk. 2. 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.

Stk. 3. 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.



Kompetenceområder og -mål:

Undersøgelse Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne
forventninger.

Modellering Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad.

Perspektivering Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster.

Kommunikation Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske
problemstillinger.

Årsplanen:

Uge og
emne

Kompetencemål
(se forklaring ovenfor)

Læringsmål for
undervisningsforløb

Tegn på læring/Evaluering

Uge 32 – – –

Uge 33-35

Blomster i
vores
nærområde

Undersøgelse

Kommunikation

Modellering

Eleven kan indsamle forskellige plantearter i mit
nærområde og artsbestemme dem ud fra deres
blomster.

Eleven kan fortælle om de mest almindelige
blomster i vores nærområde, hvordan de ser ud,
hvad de hedder og om de er giftige eller ikke er.

Eleverne viser forståelse for at forskellige blomster
viser forskellige plantearter.

Eleverne kan huske navnene på planterne når de
ser blomsten.
Eleven ved ud fra blomsten, om planten er giftig
eller ikke er det.



Faguge 35

Afslutter
blomster og
starter op på
“Smådyr i
vand og på
land”

Eleven kan tegne de mest almindelige blomster i
vores nærområde.

Uge 35 - 40

“Smådyr i
vand og på
land”

Økolariet,
Natek

Undersøgelse

Modellering

Perspektivering

Kommunikation

Eleven kan undersøge hvilke smådyr og insekter
der findes i et vandløb.

Eleven kan komme med formodninger om hvorfor
dyrene ser ud som der gør, bor hvor de gør og
spiser som de gør.

Eleven kan tegne (gengive) dyrene med deres
særlige kendetegn.

Eleverne kan forklare hvorfor selv små dyr har en
rolle i vores økosystemer.

Vi evaluerer blandt andet gennem dialog, spil og
produkter.

Eleverne viser forståelse for at der lever forskellige
dyr i forskellige naturområder.

Eleverne viser selvstændig fantasi og
tankevirksomhed i samtale om dyrene og deres
roller i de forskellige naturområder.

Eleven prøver at afbillede så mange detaljer som
muligt på tegninger.

Eleverne viser forståelse for dyrenes roller i et
økosystem.

Uge 41

Faguge

– – –

Uge 42

Efterårsferie

– – –

Uge 43 - 49 Modellering Eleven kan genkende ting set fra forskellige Vi evaluerer gennem dialog og modellering.



Natek,
Gyldendal

Perspektivering

Kommunikation

perspektiver

Eleven kan lave et kort over mindre områder

Eleven kan bruge et simpelt kort til at finde
bestemte steder

Eleven kan kende forskellige typer af vejskilte i
trafikken

Eleven kender til kompasset samt ved hvordan
hjælpemidler som kort og GPS kan hjælpe os
med at finde vej

Eleven har viden om fagord og begreber.

Eleven kan bygge en enkel model af LEGO og
gengive denne i flere perspektiver.

Eleven kan genkende steder på egen skole og
anbringe disse korrekt på grundplan over skolen.

Eleven kan finde bestemte steder på et simpelt kort
over en mindre og kendt lokalitet.

Eleven kan tegne deres skolevej.

Uge 50 - 51

Jul og Jule-
traditioner

Modellering Eleven kan bruge materialer fra naturen og
genbrugsmaterialer i en temabaseret kontekst.

Eleven har viden om affaldssortering.

Eleven kan perspektivere til genbrug og sortering
af materialer i deres hverdag.

Eleven udviser fantasi i sammensætning af
naturlige materialer.

Eleven har forståelse for hvorfor og hvordan vi
sorterer dekorationsmaterialer efter brug.

Uge 52

Juleferie

– – –

Uge 1-3

Fuglene ved
foder-
brættet

Natek

Undersøgelse

Modellering

Perspektivering

Kommunikation

Eleven har viden om de mest almindelige
overvintrende fugle.

Eleven har viden om hvad fuglene har brug for at
spise for at overleve de kolde måneder.

Eleven har viden om fagord og begreber.

Eleven kan genkende de mest gængse
hjemmeblivende fugle.

Eleven kan fremstille fuglekugler med vigtig
ernæringsstoffer til kolde måneder.

Eleven kan samtale om hvad fuglene skal spise og
hvorfor.

Uge 4 – – –



Fagdag

Uge 5 - 8

Lys i klassen

Natek

Undersøgelse

Modellering

Perspektivering

Kommunikation

Eleven har viden om elektriske kredsløb

Eleven kan tegne et elektrisk kredsløb

Eleven kan lave elektriske kredsløb ud fra enkle
diagrammer

Eleven kan opstille hypoteser om hvad der sker
når man forbinder eller kortslutter et elektrisk
kredsløb.

Eleven har viden om hvor og hvordan vi bruger
strøm i hverdagen.

Eleven fortæller, hvordan et elektrisk kredsløb kan
beskrives som noget, der bevæger sig i en cirkel
eller fra plus til minus

Eleven tegner et elektrisk kredsløb med elektriske
tegn og egne tegn og symboler.

Eleven laver et fungerende elektrisk kredsløb med
strømkilde, pære og kontakt

Eleven kan samtale om hvordan vi bruger strøm i
hverdagen.

Uge 9

Fastelavns-
fest

– – –

Uge 10 - 13

Vandet
omkring os

Natek

Undersøgelse

Modellering

Perspektivering

Kommunikation

Eleven har viden om natur og teknologi i det
nære.

Eleven har viden om fagord og begreber.

Eleven har viden om vands tilstandsformer og
dets egenskaber.

Eleven har viden om vands betydning for liv.

Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af
enkelt udstyr.

Eleven kan fortælle om vandets egenskaber og
tilstandsformer.

Eleven kan fortælle om vandets kredsløb.

Eleven kan tegne vandets kredsløb.

Eleven kan samtale om hvilken betydning vand har
for livet på jorden.

Uge 14

Påskeferie

– – –



Uge 15

2. påskedag

– – –

Uge 16-19

Papir-
fabrikken

Natek

Undersøgelse

Modellering

Perspektivering

Kommunikation

Eleven har viden om hvordan papir bliver
fremstillet.

Eleven har viden om hvor meget papir en
gennemsnitsfamilie bruger i året, samt hvor
meget træ der skal til for at fremstille det.

Eleven har viden om hvordan man producerer
genbrugspapir.

Eleven har viden om affaldssortering.

Eleven viser forståelse for sammenhængen mellem
forbrug af træ og forbrug af papir.

Eleven kan samtale omkring hvorfor vi genbruger
og affaldssorterer.

Uge 20

Forårsferie

– – –

Uge 21-24

Vejret,
nedbør og
temperaturer

Undersøgelse

Modellering

Perspektivering

Kommunikation

Eleven kan gennemføre enkle målinger af vejret.

Eleven har viden om vejret, herunder: lyn og
torden, nedbør, vind og temperatur.

Eleven kan sammenligne vejrdata fra
syddanmark med vejrdata fra andre regioner.

Eleven har viden om forskelle og ligheder i
temperatur, nedbør og vindhastighed.

Eleven kan forklarer hvorfor det tordner og lyner.

Eleven kan forklare forskellen på forskellige former
for nedbør.

Eleven kan aflæse en nedbørsmåling.

Eleven kan forklarer sine målinger for andre.

Uge 25

Emneuge

– – –

.




