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Lærer: Carl Ole Nielsen 
 
Med udgangspunkt i BIOS C og Biologifaget.dk arbejdes med emner, som tager udgangspunkt i læseplan for Biologi, 
se www.uvm.dk. I forbindelse med emnerne, relevante opgaver og praktiske øvelser. Gamle prøveoplæg og 
træningsopgaver bruges som forberedelse til eventuel udtræksprøve. 
Som en del af forberedelsen til den fællesfaglige naturfagsprøve gennemføres fællesfaglige forløb i løbet af skoleåret. 
Her benyttes ieXplore.dk som inspiration. 
 

Tid og fagligt område Aktivitet Færdigheds- og vidensmål 

Uge 34-41 
 
Bjerge 
 
 
 
 
 
 
Genetik, Bioteknologi 
 
 
 
 
 
Økologi 
 

I forbindelse med klassernes tur til Skotland 
arbejder vi med bjergområder som eksempel på 
et økosystem.   
Planters tilpasning til klima og jordbund. Dyrs 
tilpasning til klima, iltmængde, fødemængde og 
underlag.  
 
 
 
Opfølgning på emnet fra 8. klasse, med fokus på 
de arvelige egenskaber og forskellige 
nedarvningsmønstre 
 
 
 
Økologi som begreb, samspil mellem 
organismer. Evolutionens betydning i 
forbindelse med ændringer i økosystemet. 
Nichebegrebet, 
energiflow i økosystemet, energipyramide. 
Planteforsøg til visning af fotosyntese og 
respiration. Eksempler på fødekæder, 
nedbryderkæder, fødepyramider. Arbejdet med 
begreber som producenter, konsumenter, 
planteædere, rovdyr og nedbryderorganismer. 
Gennemgang af de vigtigste stofkredsløb i 
naturen, herunder vand, kulstof og kvælstof.  
Populationsbegreb, artsdiversitet, begrænsende 
faktorer.  

At opnå kendskab til dyr og 
planters tilpasning til livet i 
bjergene 
At lære om forskellige 
klimaforhold i bjergområder.   
 
 
 
At lære om dominerende og 
vigende gener og arvelige 
mutationer.  
At kende levende cellers 
opbygning og funktion 
 
At lære om energiens veje 
gennem økosystemerne. 
At forstå og kende til vigtige 
stoffers kredsløb, f.eks. Kulstof, 
nitrogen, ilt og vand. At lære om 
samspil mellem planter og dyr i 
naturen. At kende forskellige 
økosystemer og forskellige 
planter og dyrs tilpasninger til 
forskellige nicher At stifte 
bekendtskab med 
naturvidenskabelig 
arbejdsmetode ved enkelte 
forsøg 
  

Uge 43- 51 
 
Fællesfagligt 
undervisningsforløb 
 
 
 
Forurening, Affald 
 

 
 
Eleverne arbejder i de tre naturfag med et 
fællesfagligt forløb med udgangspunkt i et af de 
udvalgte forkusområder. 
 
Begrebet forurening belyst med eksempler. 
Med overskriften luft arbejdet med 
drivhusgasser og klima, syreregn og lyd- og 

 
 
 
 
 
 
 
At lære om forskellige faktorer 
der kan påvirke menneskers 



 
 

9. Wilh. Marstrand 
 

Årsplan 2018 – 2019 (Biologi CON) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

partikelforurening. Nærmere undersøgelser ved 
hjælp af målinger og søgning på nettet af 
betydningen af de forskellige former. Den 
skadelige påvirkning af mennesket beskrevet 
ved en nærmere gennemgang af øret og 
lungerne. 
Forskellige kilder til vandforurening både m.h.t. 
grundvand og vandløb. 
 
 
 
 
 
 
 

sundhed, herunder 
partikelforurening, 
lydforurening og 
vandforurening. At få kendskab 
til skadelige konsekvenser for 
naturen p.g.a. forurening. At 
forholde sig til de problemer for 
menneskers sundhed og for 
miljøet som forårsages af 
forurening. At få kendskab til 
forskellige affaldstyper og deres 
indvirkning på miljøet. At 
eleverne lærer om 
rensningsanlæg og processerne i 
disse.  
 

Uge 1-6 
 
Dyrevelfærd 
 
 
 
 

Kendskab til forskellige dyrs adfærd - forskel på 
naturlig adfærd og adfærd i fangenskab. 
Forskellige adfærdsformer, begreberne, 
territorier, rangorden og instinktiv eller tillært 
adfærd belyst med eksempler. 
Beskrivelser og diskussioner af forhold for 
husdyr, kæledyr, ZOO-dyr og forsøgsdyr.  
 

At opnå viden om forskellige 
typer adfærd. 
At forholde sig til hvordan vi 
behandler husdyr og kæledyr 
samt forskellige 
problemstillinger omkring 
forsøgsdyr. 
 

Uge 8- 18 
 
Fællesfagligt 
undervisningsforløb og 
Prøveforberedelse 

 
 
Arbejde med et fællesfagligt projektforløb som 
udgangspunkt for udarbejdelse af prøveoplæg 
med fælles temaer inden for fagene biologi, 
geografi, og fysik/kemi 

 

 


