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Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål (udvalgte) 

Uge 32 – 37 
 
Forberedelse til lejrskole på 
Bornholm. Fælles med geografi. 
Efterbehandling og evaluering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uge 38 - 51 
 
BIOS A 
Ferskvand 
Græsstepper 
Landbrug 
 
Undervisningen suppleres af 
biologifaget.dk, biologi-tjek.dk 
samt relevante filmklip på 
youtube.dk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktiviteterne tilgodeser diverse 
arbejdsformer. Det være sig 
individuelt arbejde, pararbejde, 
og gruppearbejde.  
 
Arbejde med tekster, billeder, 
film og relevante hjemmesider 
under emnet Bornholm. Herunder 
undergrund, istider, bjergarternes 
dannelse: magmatiske, 
metamorfe og sedimentære 
bjergarter, genkendelse og 
forståelse af mineralernes 
forskellighed. Gnejs og granit. 
Bornholms natur.  
 
Arbejde med tekster, billeder, 
film og relevante hjemmesider 
med emnet ferskvand. Vi 
kommer ind på dyr og planters 
tilpasninger i.f.t ferskvand.  
Insekters metoder til at skaffe ilt 
og næringsfattige/næringsrige 
søer. 
 
Arbejde med tekster, billeder, 
film og relevante hjemmesider 
under emnet græsstepper. Vi 
gennemgår savannen og 
græsstepper og kommer ind på 
rovdyr, byttedyr, ædselædere og 
tilpasninger til de forskellige 
nichér herunder flugtsyn/jagtsyn 
og det evolutionære våbenkapløb. 
Desuden kommer vi rundt om 
naturbeskyttelse og turisme, hvor 
eleverne skal forholde sig til 
givne problemstillinger.  
 
Arbejde med tekster, billeder, 
film og relevante hjemmesider 
omkring landbrug. Vi gennemgår 
det økologiske landbrug og 

At kunne beskrive, sortere og 
anvende viden om materialer og 
stoffer og deres forskellige 
egenskaber samt det levende og det 
ikke levende 
 
At kunne beskrive planter og dyr 
samt forklare deres funktioner, 
livsbetingelser og samspil med 
omgivelserne 
 
At kunne redegøre for dyr, planter 
og menneskers levevilkår og 
indbyrdes samspil forskellige steder 
på Jorden  
 
At kende til forskellige natursyn og 
beskrive eksempler på 
naturanvendelse og naturbevarelse 
samt interessemodsætninger knyttet 
hertil  
 
At kende begrebet bæredygtighed 
og kunne redegøre for eksempler 
på, at menneskets forbrug af 
ressourcer og anvendelse af 
teknologi påvirker kredsløb i 
naturen og vurdere, hvilke 
konsekvenser det har for planter, 
dyr og mennesker 
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sammenligner det med det 
traditionelle landbrug, og hvilke 
konsekvenser de forskellige typer 
landbrug har for miljøet og 
forbrugeren. Vi taler om 
dyreadfærd og dyrevelfærd og 
kommer ind på grisens og koens 
anatomi.  

Uge 1 - 25  
 
BIOS A 
Biavl 
Kroppen 
Motion 
 
Undervisningen suppleres af 
biologifaget.dk, biologi-tjek.dk 
samt relevante filmklip på 
youtube.dk. 

Arbejde med tekster, billeder, 
film og relevante hjemmesider 
om biavl. Vi lærer om biernes 
sociale liv, deres anatomi, 
indretning af bistader mm. 
 
Arbejde med tekster, billeder, 
film og relevante hjemmesider 
om kroppen herunder 
kropsidealer, musklernes 
opbygning og funktion, kroppens 
bevægeapparat, kredsløbet, 
nerve-, hjerneceller, forskellige 
kirtler og hormoner, sanser, 
udvalgte organer og 
immunforsvaret.  
Vi laver små forsøg der viser at 
kroppen sanser er relative, og 
endeligt kæder vi emnet sammen 
med motion og taler om hvordan 
motion og sundhed hænger 
sammen.  
 
  
 

At kunne formidle resultater af 
egne og andres data på flere 
forskellige måder.  
 
At kunne formidle fagligt stof, 
modeller og teorier med relevant 
fagsprog. 
 
At kunne beskrive vigtige 
kropsfunktioner og væsentlige 
faktorer, der påvirker disse, samt 
anvende viden om forhold, der har 
betydning for menneskets sundhed 
 
At kunne vælge og anvende udstyr, 
redskaber og hjælpemidler, der 
passer til opgaven samt organisere 
forløbet, når det foregår individuelt 
eller i grupper 

 
Årsplanen er udarbejdet med forbehold for eventuelle ændringer i løbet af året. 
 


