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Lærer; Lise Kring 

 

Bogsystem: BIOS-systemet som E-bøger 

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål (udvalgte) 

Uge 33 – 51 

 

BIOS A 

Sex og samliv 

Cellen –livets byggesten 

Skov 

 

 

XPLORE PÅ TVÆRS 

Vi skal arbejde med to 

udvalgte fællesfaglige emner 

indenfor biologi, geografi og 

fysik/kemi. Eleverne for 

introduktion til at arbejde 

tværfagligt med formulering 

af problemstillinger som 

introduktion til den fælles 

eksamen i 9.klasse.  

 

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 omkring forandring og pubertet. 

Herunder fysiske / mentale forandringer, 

hormoner, menstruationscyklus, befrugtning, 

graviditet og seksuelt overførte sygdomme. 

 

Arbejde med tekster, billeder og film inden for 

plante- og dyreceller, fotosyntese og respiration, 

mitose / meiose og mutation. 

 

Arbejde med tekster, billeder, film og relevante 

hjemmesider om træarter, herunder nåleskov og 

løvskov, frøspredning, skovens kredsløb som fx. 

Kulstof og vands kredsløb og dyreliv i skoven. 

At kunne give eksempler på 

hvordan livsstil og levevilkår 

påvirker menneskets sundhed 

 

At kende levende cellers 

opbygning og funktion 

 

At kunne forklare forskellen 

mellem dyre- og planteceller, 

såvel i flercellede som encellede 

organismer 

 

At kunne give eksempler på og 

sammenligne forskellige arters 

tilpasninger i bygning, funktion 

og adfærd 

 

Uge 1 - 26  

 

BIOS B 

Kyst og hav 

Koralrev 

Mad og sundhed 

Nydelsesmidler og rusmidler 

 

XPLORE PÅ TVÆRS 

Vi skal arbejde med to 

udvalgte fællesfaglige emner 

indenfor biologi, geografi og 

fysik/kemi. Eleverne for 

introduktion til at arbejde 

tværfagligt med formulering 

af problemstillinger som 

I forlængelse deraf arbejder vi med kyst og hav 

og koralrev med fokus på havets dyr og planter.  

Vi kommer ind på korallers opbygning, 

livscyklus, koralrevets dyreliv og dets 

tilpasninger, symbiotiske forhold og koralrevets 

menneskeskabte trusler.  

 

Arbejde med tekster, billeder, film og relevante 

hjemmesider fx altomkost.dk inden for mad og 

sundhed. Under nærværende emne lærer vi om 

sund mad, energibehov, kulhydrater, fedt, 

proteiner, vitaminer og mineraler.   

Efterfølgende skal vi arbejde omkring emnet 

nydelsesmidler og rusmidler. Vi tager 

udgangspunkt i de fysiologiske påvirkninger og 

konsekvenser af diverse nydelses- og rusmidler. 

Desuden skal vi tale om sociale konsekvenser 

At kunne beskrive udvalgte 

danske organismer og deres 

systematiske tilhørsforhold, bl.a. 

i kategorier af leddyr, bløddyr 

og hvirveldyr samt frøplanter og 

sporeplanter 

 

At kunne anvende enkelt udstyr 

til undersøgelser og 

eksperimenter i et laboratorie. 

 

At kunne beskrive hovedtræk af 

vand og kulstofskredsløb i 

naturen give eksempler på 

naturlige og menneskeskabte 

ændringer i økosystemer og 

deres betydning for den 

biologiske mangfoldighed 
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ved brug af rusmidler, og hvilken rolle tradition 

og kulturel betydning spiller. 

Arbejde med fællesfaglige projektforløb som 

udgangspunkt for udarbejdelse af prøveoplæg 

med fælles temaer inden for fagene biologi, 

geografi, og fysik/kemi. 

 

 


