
 
 

6. H.C. Ørsted 

 

Årsplan 2019 – 2020  (Natur og Teknologi JSJ) 

 

 

 

Lærer: Jonas Schouby Jørgensen 

 

Bogsystem: Xplore Natur og Teknologi 6. 

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 33 – 51 

Xplore n/t 6 

 

Skoven forandrer sig 

Din krop og sundhed 

Energi og råstoffer 

 

Undervisningen 

understøttes af 

biologifaget.dk 

biologi-tjek.dk 

geografi-tjek.dk 

Aktiviteterne tilgodeser 

diverse arbejdsformer. Det 

være sig individuelt arbejde, 

pararbejde, og 

gruppearbejde. Desuden 

inddrager vi det visuelle 

element og arbejder ud fra 

billeder og små filmklip fra 

bl.a. Youtube relevante for 

nærværende emne. 

 

Arbejde med tekster, 

billeder, modeller og film 

omkring fødekæder, typer af 

skov, sociale insekters 

struktur og invasive arter. 

 

Arbejde med tekster, 

billeder, modeller og film 

omkring 

fordøjelsessystemet, hjerte- 

og blodkredsløb, motion og 

sundhed. 

 

 

 

 

At kunne sammenholde forskellige danske planters og dyrs 

levesteder og deres tilpasning hertil 

 

 

 

At kende til, at alt stof i verden består af et begrænset antal 

grundstoffer og kende få grundstoffers navne, herunder 

kulstof, oxygen, hydrogen og jern 

 

 

 

At kunne redegøre for hovedtræk af Jordens og livets 

udvikling 

 

 

 

At kunne anvende kort, både ældre og nye til 

informationssøgning om områdets udvikling, herunder gøre 

sig tanker om, hvordan lokalområdet kunne ændre sig 

 

 

 

 

Uge 1 – 26 

Xplore n/t 6 

 

Den urolige klode  

Lys og lyd 

Mennesker og teknologi 

 

Undervisningen 

understøttes af 

biologifaget.dk 

biologi-tjek.dk 

geografi-tjek.dk 

Arbejde med tekster, 

billeder, modeller og film 

omkring bærerdygtig 

energiproduktion  

 

Arbejde med tekster, 

billeder, modeller og film 

omkring sanser, himlem og 

havets farver og lyde 

generelt. 

 

Årets sidste emner bliver 

mennekser og teknologi, der 

har relevans i.f.t det 

fællesfaglige 

eksamensforløb i 9.kl. I den 

forbindelse modtager 

At kunne sammenligne og beskrive de forskelle i 

levevilkår, mennesker har forskellige steder på Jorden 

 

 

 

At kunne forstå og anvende grafisk information i form af 

enkle diagrammer og kurver 

 

 

 

 

At kunne designe og bygge apparater og modeller efter 

egne ideer og redegøre for form, funktion og hensigt 

 

 

At kunne vurderer modeller i undervisningen 

 

 

At kunne tilrettelægge og udføre en simpel undersøgelse 
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eleverne undervisning i de 4 

kompetenceområder: 

Kommunikation 

Modellering 

Undersøgelse og 

Perspektivering 

 

 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 


