
Årsplan for faget Natur/Teknologi i 6. klasse, 2018-19  
 
Undervisning jvf. Fælles Mål for Natur/Teknologi.  Jeg forbeholder mig ret til at ændre i og føje til årsplanen. Gitte Grønne 2018. 
  
Emner:  Mål:  Oplevelser og materialer:  Arbejdsformer og metoder og 

evaluering: 

Madens rejse 
 
 
Uge 33-34 

● Forstå hvordan fordøjelsessystemet er 
opbygget, og hvilken funktion de 
enkelte dele af fordøjelsessystemet 
har.  

Interaktivt forløb. 
Clio Online/Madens rejse, vol 1 
(redigeret forløb) 

Samtale i klassen.  
Opgaveløsning i grupper. 
Præsentation af produkter og 
modeller i klassen. 

Mad og sundhed 
Fødevarernes 
klimaaftryk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Kende kroppens ernæringsmæssige 
behov og kostens byggesten. 

● Møde enkle kostråd i form af 
kostpyramiden og Sundhedsstyrelsens 
10 kostråd og vurdere afsenderen af 
disse. 

● Lære at læse en varedeklaration og 
vurdere madvarers sundhed.  

● Kende fødevaremærkninger. 
● Analysere egen kost på baggrund af 

viden om sund kost.  
● Kende klimaaftrykket af kostemner. 
● Sammensætte en sund og klimavenlig 

madplan. 

Interaktivt forløb. Clio Online/ 1, 2 madro! 
Clio Online/naturteknologifaget 
mellemtrin/sundhed 
Beretning af klimaaftryk: Etisk råd: 
http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/natur-k
lima-og-foedevarer/undervisning-til-grundskol
en/stamcellekoed/koedspisning-og-klimafora
ndringer  
Artikel fra Jyllands Posten: 
https://jyllands-posten.dk/livsstil/madvin/mad/
ECE8666921/her-er-de-mest-klimavenlige-gro
entsager/  
Clio Online/Læs en mad (varedeklaration) 

Læs Clio-teksten, som jeg 
lægger på Edulife/ lektiebogen 
forud eller bagud for lektionen.  
 
Evaluering jvf. forløbsplanen. 
Præsentation af produkter og 
modeller i klassen. 

Kost og motion 
 
 

● Kende bevægeapparatets opbygning 
og funktion. 

● Kende blodkredsløbet og åndedrættet 
opbygning og funktion. 

● Kende kredsløbenes indbyrdes forhold 
og den rollle, de spiller i forhold til 
begrebet motion.  

Clio Online/krop og motion I og II 
Filmcentralen/grundskolen/Motion Picture 
 

Delvist interaktivt forløb. 
Fælles, i grupper og individuelt. 
Præsentation af produkter og 
modeller i klassen. 
Aktiv deltagelse i debat, forsøg 
og fremlæggelse af tilegnet 
viden 

https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/naturteknologi
http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/natur-klima-og-foedevarer/undervisning-til-grundskolen/stamcellekoed/koedspisning-og-klimaforandringer
http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/natur-klima-og-foedevarer/undervisning-til-grundskolen/stamcellekoed/koedspisning-og-klimaforandringer
http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/natur-klima-og-foedevarer/undervisning-til-grundskolen/stamcellekoed/koedspisning-og-klimaforandringer
http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/natur-klima-og-foedevarer/undervisning-til-grundskolen/stamcellekoed/koedspisning-og-klimaforandringer
https://jyllands-posten.dk/livsstil/madvin/mad/ECE8666921/her-er-de-mest-klimavenlige-groentsager/
https://jyllands-posten.dk/livsstil/madvin/mad/ECE8666921/her-er-de-mest-klimavenlige-groentsager/
https://jyllands-posten.dk/livsstil/madvin/mad/ECE8666921/her-er-de-mest-klimavenlige-groentsager/


● Kende motions betydning for sundhed. 
Vores varme jord 
Klimaforandringer og 
energiudnyttelse 

● Kende og forklare begreberne miljø, 
klima, klimazoner, havstrømme, 
drivhuseffekt og klimaforandringer. 

● Lave modeller og forsøg der illustrerer 
begreberne. 

● Kende den naturlige og den 
menneskeskabte drivhuseffekt. 

● Kende og diskutere energikilder og 
energiudnyttelse. 

● Sætte viden i et globalt perspektiv.  

Bogen “Miljø” af Johanne Mygind, Forlaget 
Praxis. 
Clio Online/naturteknologifaget 
mellemtrin/emne/ vejr-og-klima/klima 
Clio Online/naturteknologifaget 
mellemtrin/forløb/energikilder 
Clio Online/naturteknologifaget 
mellemtrin/vores varme jord 
Clio Online/Engelskfaget mellemtrin/our 
school’s carbon foodprint 
 

Delvist interaktivt forløb. 
Fælles, i grupper og individuelt. 
Læs Clio-teksten, som jeg 
lægger på Edulife/ lektiebogen 
forud eller bagud for lektionen.  
Evaluering jvf. forløbsplanen. 
Præsentation af produkter og 
modeller i klassen. 
Aktiv deltagelse i debat, forsøg 
og fremlæggelse af tilegnet 
viden. 

Pubertet og 
forplantning 

● Kende hormonelle og fysiologiske 
forandringer, der sker i den 
menneskelig krop i puberteten. 

● Udvikle handlekompetence i relation til 
seksualitet, trivsel, rettigheder og 
sundhed. 

● Øge anerkendelse af mangfoldighed 
og bekæmpelse af diskrimination. 

Filmcentralen/grundskolen/pubertet 
https://www.underviserportal.dk/grundskole/
materialer/mellemtrin  
https://www.dr.dk/bonanza/serie/369/body-bi
o/65192/body-bio---forplantning  
https://www.dr.dk/bonanza/serie/369/body-bi
o/20377/body-bio---pubertet-  

Elevernes egne erfaringer 
spejles i forskning og viden om 
emnet med respekt for 
individuel blufærdighed.  

Verden rundt 
Med fokus på Kina 
efter ønske fra 
klassen. 

● Kende fakta og fortællinger forskellige 
verdensdele.  

● Kende den indbyrdes sammenhæng 
mellem verdens lande, samhandel og 
jordens trivsel. 

● Sammenligne med og reflektere over 
vores egen kultur og andres 
verdensbilleder. 

https://www.clioonline.dk/naturteknologifaget
/mellemtrin/emner/jorden-og-solsystemet/ver
den-rundt/  
https://www.clioonline.dk/historiefaget/udskol
ing/emner/historiske-emner/kina/  
Filmcentralen/grundskolen/kina 

Delvist interaktivt forløb. 
Deltage i samtale omkring det 
sete og læste. 
Aktiv deltagelse i debat, forsøg 
og fremlæggelse af tilegnet 
viden og opgaver. 
 

Selvvalgt 
naturfagligt projekt 
 

Vælg mellem emner 
● Dyrenes tilpasning 
● DKs geologiske forandringer fra istiden 
● Tilegne sig selvvalgt viden og 

præsentere det for et selvvalgt 
“publikum”.  

● Lav en opgave-aktivitet/leg til emnet. 

Clio Online/jorden og solsystemet/det danske 
landskab/skabt af istiden eller Dyrenes 
tilpasning. 
Skoleåret startede med at vælge emner til 
undervisningen. Bliver der tid til det, er årets 
sidste emner valgfrie. Jeg støtte og vejleder 
mht. valg af kilder og medier. 
 

Fælles oplæg - derefter 
fordybelse af selvvalgt emne og 
fremvisning af viden/forsøg for 
klassen. 
Individuelt eller i grupper. 
Afslut med at undervis en 
anden klasse eller fremlæg til 
morgensang for hele skolen. 

 

https://www.underviserportal.dk/grundskole/materialer/mellemtrin
https://www.underviserportal.dk/grundskole/materialer/mellemtrin
https://www.dr.dk/bonanza/serie/369/body-bio/65192/body-bio---forplantning
https://www.dr.dk/bonanza/serie/369/body-bio/65192/body-bio---forplantning
https://www.dr.dk/bonanza/serie/369/body-bio/20377/body-bio---pubertet-
https://www.dr.dk/bonanza/serie/369/body-bio/20377/body-bio---pubertet-
https://www.clioonline.dk/naturteknologifaget/mellemtrin/emner/jorden-og-solsystemet/verden-rundt/
https://www.clioonline.dk/naturteknologifaget/mellemtrin/emner/jorden-og-solsystemet/verden-rundt/
https://www.clioonline.dk/naturteknologifaget/mellemtrin/emner/jorden-og-solsystemet/verden-rundt/
https://www.clioonline.dk/historiefaget/udskoling/emner/historiske-emner/kina/
https://www.clioonline.dk/historiefaget/udskoling/emner/historiske-emner/kina/

