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Lærer: Lise Kring  

  

Bogsystem: BIOS B og C som e-bøger, platforme som biologitjek, internettet (kildekritisk søgning).  

  

Tid og fagligt område  Aktivitet  Læringsmål  

Mad og sundhed 

 

 

Virus og bakterier 

 

Uge 33-41 

Kosten, næringsstoffernes fordeling, 

motion, søvn og velvære undersøges som 

grundlag for det sunde menneske. 

Lære om de almindelige smittekilder og 

om hygiejne. 

Give indsigt i kostens opbygning og 

betydningen af at kende de vigtige aspekter, der 

kan danne grundlaget for et sundt liv. 

Få indsigt i virus og bakteriers liv og om de 

sygdomme, de kan medføre. Vacciner og 

antibiotikas rolle. 

Tværfagligt forløb med 

biologi og fysik/kemi. 

Emne: Teknologi og 

sundhed  

  

Uge 43-44  

 

Undervisning i emner vedr. teknologi og 

sundhed  

Undervisning i opstilling af 

problemstillinger. Fokus på 

arbejdsgangen i den fælles 

naturfagsprøve og dens krav om 

naturfaglige kompetencer: undersøgelse, 

modellering, perspektivering og 

kommunikation  

Udvikle evne til at stille spørgsmål til emnet, 

opstille disposition samt udarbejde 

arbejdsspørgsmål.  

Lære om problematikker vedr. teknologi og 

sundhed.  

Genetik og bioteknologi  

  

Uge 45-51 

Emne om genetik og bioteknologi. 

Gennemgang af cellens opbygning og 

arvelighedslæren. DNA’ets opbygning i 

nukelinsyrepar, der i sekvenser udgør 

proteiner. Recessive og dominante gener.  

Mutation.  

  

Forståelse af evolutionen som en lang kæde af 

mutationer.  

Bioteknologi kan hjælpe mennesket f.eks. i 

optimering af landbrug, sygdomsbekæmpelse 

mv. Etik og moral i forbindelse hermed.  

Eksempel: Pelsdyravl.  

Darwin og evolutionen  

 

 

 

Evolution 

 

 

 

Systematik og arter 

 

Uge 1-6  

Charles Darwins rejser og opdagelser.  

Evolutionsteoriens udvikling.  

 

 

Begrebet evolution 

 

 

 

Carl von Linnes system for inddeling af 

arter og familier. 

Forståelsen af de fire ”ben” i Darwins teorier; 

fødselsoverskud, naturlig selektion og -variation 

samt den bedst egnede overlever. 

 

Vi samler de tidligere gennemgåede stykker af 

viden om arvelighed, mutation og evolution og 

ser på, hvordan disse områder kan vise os, 

hvordan livet på Jorden har udviklet sig. 

Forståelse af nødvendigheden af klassifikation 

og systematik 

Tværfagligt forløb med 

biologi og fysik/kemi. 

Emne:  

Bæredygtig energi.  

Uge 8-10  

Undervisning i emner vedr. bæredygtig 

energi.  

 

Undervisning i opstilling af 

problemstillinger. Fokus på 

arbejdsgangen i den fælles 

naturfagsprøve og dens krav om 

naturfaglige kompetencer: undersøgelse, 

Udvikle evne til at stille spørgsmål til emnet, 

opstille disposition samt udarbejde 

arbejdsspørgsmål.  

Lære om problematikker vedr. bæredygtig 

energi. 
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modellering, perspektivering og 

kommunikation. 

Kyst og hav 

 

Koralrev 

 

Økologi 

Uge 11-23 

 

Vi arbejder med kyst og hav med fokus 

på havets dyr og planter. 

Menneskers indflydelse på økosystemet. 

 

Hvad betyder økologi? Naturens 

husholdning.  

Vi kommer ind på begreber som 

bæredygtighed, naturlige kredsløb samt, 

hvordan økologi for mange virker som 

fremtidens løsning for det gode miljø.   

Forståelse af økosystemer og kredsløbene. 

At kunne beskrive udvalgte danske organismer 

og deres systematiske tilhørsforhold, bl.a. i 

kategorier af leddyr, bløddyr og hvirveldyr. 

 

Forståelse af forskellen på konvetionel og 

økologisk dyrkning, og hvilke konsekvenser, fx 

pesticider og kunstgødning har for miljøet. 

Uge 24-25  

  

Opsamling og gennemgang af centrale 

emner i faget/årsprøveforberedelse. 

Forberedelse til prøveforløbene i 9.  

klasse.  

   

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 

 

 


