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NATUR OG TEKNOLOGI 6. KLASSE

Lærer: Ivan Gaseb (IG)
Forord til faget
I natur og teknologi skal eleverne udvikle naturfaglige kompetencer, som skal være med til at øge
deres forståelse for den verden de lever i. De skal tilegne sig færdigheder og viden omkring den
sammenhæng de indgår i og herunder udvikle tanker og sprog ud fra relevante begreber og
erfaringer, som giver værdi i hverdagen.
Vi arbejder indenfor nedenstående kompetenceområder:
- 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 problem- stillinger)
Elevernes læring skal så vidt muligt bygges op omkring egne oplevelser, erfaringer, observationer,
undersøgelser og konklusioner / deling af (ny) viden. I arbejdet med at skabe denne læring, så skal
eleverne også udvikle praktiske færdigheder, udvise kreativitet og evnen til at samarbejde.
Eleverne skal altså i undervisningen stille spørgsmål, forudsige, undersøge og konkludere for at finde
løsninger på egne og andres spørgsmål. Derudover skal eleverne lære at være ansvarlige og udvise
respekt overfor udstyr, hinanden samt naturen/miljøet. Undervisningen i natur og teknologi skal
være med til at skabe en naturlig interesse for naturfag samt skabe et solidt fundament for elevernes
videre skolegang med naturfagene fysik, kemi, biologi og geografi.

________________________________________________________________________________________________________
De frie grundskoler skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. Lov om friskoler og private grundskoler,
lovbekendtgørelse nr. 786 af 15/06-2015.
Undervisningsplaner herunder slutmål og trinmål for fag på Den Nye Friskole tager udgangspunkt i Fælles Mål under
Undervisningsministeriet. Der henvises i øvrigt til nedenstående link (find fag samt klasse):
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Faelles-Maal/Alfabetisk
I alle fag inddrages skolens værdigrundlag med dens temaer samt målsætningen om ”Why”-tilgangen i alle meningsfulde
sammenhænge.
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Uger Indhold/emne
3336
(4)

Madens rejse

Mål

Metode

Eleven kan opstille
modeller om
fordøjelses- systemet

Dette forløb
Clio online: Natur
handler om.
og
Eleverne skal læse
Teknologifaget.dk
en tekst om
fordøjelsessystemet
og se en video om
det. Eleverne skal
arbejde med,
hvordan det er
opbygget ved at se
på og lave
forskellige
modeller. En model
er en gengivelse af
virkeligheden. Så
en model af
fordøjelsessystemet
kan fx være en
tegning, en video
eller en rumlig
model.

Eleven har viden om
fordøjelse

37

Materialer

Featureuge TEAMBUILDING

38 – Se uger 33 - 36
40
(3)

41
(1)

Se uger 33 - 36

42

Efterårsferie

43 – Vandets kredsløb
46
(4)

Eleven kan
diskutere
enkle modellers
egnethed

I forløbet skal
eleverne læse
tekster om, hvordan
vand er opbygget,
vands
tilstandsformer og

Clio online: Natur
og
Teknologifaget.dk
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Eleven har viden om
muligheder og
begrænsninger ved
modeller
Eleven kan
fremstille modeller
af vandets kredsløb

Eleven har viden
om vandets
kredsløb
Eleven kan med
enkle modeller
forklare
enkelte stoffers
molekyleopbygning

vandets kredsløb.
Eleverne skal læse
teksterne sammen
med en fast makker.
Eleverne skal også
lave forskellige
modeller, der viser
dele af eller hele
vandets kredsløb.
Modeller kan være
tegninger, film eller
opstillinger af
forskellige ting.
Eleverne skal se på
forskellige modeller
og vurdere, hvad de
kan bruges til.

Eleven har viden om
nogle atomer og
molekyler

4748

Featureuge TEATER

49 – Istiden former
51 Danmark
(3)

Eleven kan beskrive
hovedtræk af
landskabs- dannelse
i Danmark
Eleven har viden om
vand, vejr og den
sidste istids
påvirkning
på landskabsdannelse
Eleven kan anvende
sammensatte
modeller til at
beskrive processer
Eleven har viden om
sammensatte
modeller

I dette forløb skal
eleverne arbejde
med, hvordan det
danske landskab
blev skabt. Eleverne
skal læse om,
hvordan det danske
landskab er blevet
formet af istiderne.
Eleverne skal også
lave forskellige
modeller, der viser
det. Modellerne i
dette forløb er
opstillinger af
forskelligt slags
udstyr, som viser jer
noget om isens
bevægelser,
smeltevand og

Clio online: Natur
og
Teknologifaget.dk

2018-2019

NATUR OG TEKNOLOGI 6. KLASSE
kystlinjer.

52

Juleferie

1 – 5 Our School's Carbon
(5) Footprint

Eleven kan sætte
anvendelse af natur
og teknologi i et
bæredygtigt
perspektiv
Eleven har viden om
enkle principper for
bæredygtighed
Eleven kan forklare
om sammenhænge
mellem energiudnyttelse og
drivhuseffekt
Eleven har viden om
energi- udnyttelse
og drivhuseffekt
Eleven kan anvende
sammensatte
modeller til at
beskrive processer
Eleven har viden om
sammensatte

I dette forløb skal
Clio online: Natur
eleverne arbejde
og
tværfagligt med
Teknologifaget.dk
natur/teknologi og
engelsk og have
fokus på, hvad deres
CO2-forbrug og
deres handlinger har
af betydning for
miljøet. Eleverne
skal arbejde med
drivhuseffekten og
klimaforandringer
og forklare deres
viden ud fra både
undersøgelser og
modeller. Eleverne
skal også, inspireret
af elever fra
engelsktalende
lande, arbejde med,
hvordan de kan
mindske deres CO2forbrug og i det hele
taget leve grønnere.

2018-2019

NATUR OG TEKNOLOGI 6. KLASSE
modeller

6

Featureuge LEGO HOUSE

7

Vinterferie

8–
15
(8)

Naturen raser

Eleven kan beskrive
natur og teknologis
anvendelse i
samfundet og
fremstilling i medier

I dette forløb skal
Clio online: Natur
eleverne lære om
og
naturkatastrofer, og Teknologifaget.dk
hvordan de
fremstilles i
medierne. Eleverne
Eleven har viden om
skal læse om de
centrale interesseforskellige slags
modsætninger
naturkatastrofer, og
Eleven kan sammen- hvad der er årsag til
dem. Eleverne skal
holde naturbagefter undersøge
katastrofer til
mediernes dækning
menneskers
af naturkatastrofer.
levevilkår
Eleverne skal
Eleven har viden om
sammenligne to
sammen- hæng
nyhedsartikler om
mellem
en oversvømmelse
pladetektonik og
og undersøge, hvilke
udbredelsen af
naturkatastrofer der
natur- katastrofer
er nævnt i
forskellige medier,
Eleven kan
og hvordan de er
diskutere enkle
beskrevet. Eleverne
problem- stillinger
skal lære om,
om natur og
hvordan man
teknologi
skriver en
Eleven har viden om nyhedsartikel, og til
sidst skal eleverne
enkel naturfaglig
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16

PÅSKEFERIE

17
(1)

Fotosyntesen

kildekritik

selv være
journalister og hver
især skrive deres
egen nyhedsartikel
om en
naturkatastrofe, de
selv finder på.

Eleven kan designe
enkle undersøgelser

I dette forløb skal
eleverne læse om
fotosyntesen og
planter i regnskoven
og i vandløb.
Eleverne skal også
arbejde med
forskellige modeller
af fotosyntesen. En
model er en
miniudgave af noget
fra den virkelige
verden. I dette
forløb er modellerne
tegninger af
fotosyntesen, som
eleverne skal
sammenligne i

Eleven har viden om
undersøgelsesdesign
Eleven kan udføre
enkle
feltundersøgel- ser i
naturområder,
herunder med
digitalt måleudstyr
Eleven har viden om
karakteristiske
naturområder
Eleven kan
diskutere

Clio online: Natur
og
Teknologifaget.dk
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enkle modellers
egnethed
Eleven har viden om
muligheder og
begrænsninger ved
modeller
Eleven kan med
enkle cykliske
modeller fortælle
om fotosyntese og
respiration

grupper. Når
eleverne har fået en
masse viden om
fotosyntesen, skal de
undersøge
planternes
fotosyntese i
eksperimenter,
eleverne selv
planlægger og
udfører.

Eleven har viden om
organismers
opbygning og
nedbrydning af stof

18

Se uge 17

(1)
19

Featureuge EUROVISION

20 – Se uge 17
26
(7)

Med forbehold for ændringer i løbet af skoleåret (fx grundet spændende tilbud i faget/til klassen, aktualitet/nyheder og lign.)
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