
Årsplan	Naturteknik	i	6.	Klasse	2017/2018	
Materialer:	Gyldendals	natur-teknik	portal.	Forskellige	læremidler	og	bøger.		

Tid/periode Tema Fokus Faglige mål Materialer/Aktiviteter 
Uge 33 – 
40 
 
 

Natur og miljø Undersøge og 
karakterisere 
naturområder 

Eleven kan beskrive et 
naturområde på baggrund af 
egne undersøgelser  

Eleven har viden om faktorer til at 
beskrive naturområder  

 

 
http://natur-teknologi4-
6.gyldendal.dk  
 
kl. 9.30 fredag d. 1 sep.  
Besøge Zoo - Levesteder  
 
 

Fødekæder og fødenet Eleven kan med modeller forklare 
om organismers samspil i naturen  

Eleven har viden om enkle 
fødekæder og fødenet  

 

Fotosyntese og 
respiration 

Eleven kan med enkle cykliske 
modeller fortælle om fotosyntese 
og respiration  

Eleven har viden om organismers 
opbygning og nedbrydning af stof  

 

 

Natursyn Eleven kan beskrive interesse- 
modsætninger i menneskers 
forvaltning af naturen lokalt og 
globalt  

Eleven har viden om forskellige 

 



natursyn  

 
Uge 39 Naturvidenskabsfestival på frb. 
Uge 41  Emneuge 
Uge 42 Efterårsferie 
Uge 43-51 
 

Mennesket Motion Eleven kan gennemføre 
fysiologiske forsøg ved brug af 
enkelt digitalt måleudstyr  

Eleven har viden om motion  

 

 

Kost og livsstil Eleven kan sammensætte et 
sundt måltid  

Eleven har viden om kost og 
hygiejne, herunder hånd- 
hygiejne  

Eleven kan vurdere enkle kost- 
og motionsråd  

Eleven kan vurdere enkle kost- 
og motionsråd 

 

Mad- bog 
 
Sammen med hjemkundskab 

Øret og øjet Eleven kan med modeller 
forklare  ørets og øjets fysiologi 
og anatomi  

Eleven har viden om syn og 
hørelse  

 

 



Fordøjelse Eleven kan opstille modeller om 
fordøjelsessystemet  

Eleven har viden om fordøjelse  

 

 

Uge 52 – 1  Juleferie    
Uge 2 – 5 
  

Teknologi og 
ressourcer 

Identificere materialer 
 

Eleven kan identificere stoffer og 
materialer i produkter  

Eleven har viden om stoffers og 
materialers egenskaber og 
kredsløb  

 

Udvikle produkter Eleven kan udvikle enkle 
produkter  

Eleven har viden om udvikling og 
vurdering af produkter  

Eleven kan designe modeller af 
et produkt eller en produktion  

Eleven har viden om modeller til 
at beskrive teknologi  

 

Miniprojekt - innovativt forløb 

Forsyningsproduktion Eleven kan med enkle 
procesmodeller beskrive 
forsyningsproduktion  

Eleven har viden om forsynings- 
produktion  

 

https://affald.dk/da/5-6.html  
Besøge amager forbrænding  



Produktionsforhold og 
naturgrundlag 

Eleven kan beskrive interesse- 
modsætninger ved produktions- 
forhold  

Eleven har viden om 
produktioners afhængighed og 
påvirkning af naturgrundlaget  

Eleven kan identificere 
ressource- besparende 
teknologier  

Eleven har viden om enkel 
miljøvurdering af produkter og 
produktioner  

 

 

Uge 6 Emneuge    
Uge 7 Vinterferie    
Uge 8 – 18 
  

Stof og energi Energiformer 
Visita-r-c.dk 

Eleven kan gennemføre 
undersøgelser af energiforme  

Eleverne har viden om 
energiformer  

 

23. /2 rundvisning på frb. 
Forsyning - varmeværk 
 
Klimanørd - bog.  
 

Vands kredsløb Eleven kan fremstille modeller af 
vandets kredsløb  

Eleven har viden  om vandets 
kredsløb  

Eleven kan med enkle modeller 
forklare enkelte stoffers molekyle- 

Model: vandets kredsløb 



opbygning  

Eleven har viden om nogle 
atomer og molekyler  

Drivhuseffekten Eleven kan forklare om 
sammenhænge mellem energi- 
udnyttelse og drivhuse effekt  

Eleven har viden om energi- 
udnyttelse og drivhuse effekt  

 

Minidrivhus i klassen 

 Vedvarende energikilder Eleven kan diskutere energikilder 
i et bæredygtighedsperspektiv  

Eleven har viden om ved- 
varende og ikke vedvarende 
energikilder  

 

 

Uge 13 Påskeferie    
Uge 19-26 Jordklodens 

forandringer 
Naturkatastrofer og 
menneskers levevilkår 

Eleven kan fortælle om aktuelle 
naturkatastrofer  

og andre begivenheder ved brug 
af kort  

Eleven har viden om atlas og 
digitale kort  

 

 



Danmarks 
landskabsdannelse 

Eleven kan beskrive hovedtræk 
af landskabsdannelse i Danmark  

Eleven har viden om vand, vejr 
og den sidste istids påvirkning  på 
landskabsdannelse  

 

 

	

	

Kommunikation	
Formidling 

Eleven kan diskutere enkle problemstillinger om natur og teknologi  

Eleven har viden om enkel naturfaglig kildekritik  

Ordkendskab	

Eleven kan mundtligt � og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige �og teknologiske fagord og begreber  

Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber  

Faglig	læsning	og	skrivning	

Eleven kan læse og skrive naturfaglige tekster  

Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og opbygning 	

	

	


