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I faget biologi skal eleverne tilegne sig færdigheder og viden om krop og sundhed,
økosystemer, mikrobiologi, evolution og anvendelse af naturgrundlaget. I samarbejdet med
de andre naturfag i udskolingen skal eleverne bygge videre på natur/teknologi og udvikle
naturfaglige kompetencer, så de kan genkende, formulere og håndtere biologiske
problemstillinger.

Faget er bygget op omkring de fire kompetenceområder:
1. Undersøgelse
2. Modellering
3. Perspektivering
4. Kommunikation.

I løbet af aret veksler vi mellem fællesfaglige forløb og rent biologispecifikke emner

Motion og sundhed
Forløbets formål er, at eleverne kan se sammenhænge mellem bl.a. stillesiddende arbejde og
flere livsstilssygdomme. I dette forløb sættes der fokus på, hvad en mere passiv livsførelse
gør ved vores helbred i Danmark og andre steder i verden. Kost og motion er de helt
afgørende parametre at gøre noget ved i denne sammenhæng, og derfor retter forløbet også
fokus på både kost og motion. Der kigges på generelle tendenser, elevernes eget
Sukkerforbrug og motionsvaner.

Fællesfagligt forløb om stråling
Dette fællesfaglige forløb i biologi, geografi og fysik/kemi har til opgave at belyse det centralt
fastlagte fokusområde "Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår". Herigennem
skal eleverne opnå viden om strålings indvirkning på Jordens klima samt strålings betydning
for menneskets sundhed.

Bioteknologi
Dette fællesfaglige forløb mellem biologi og fysik/kemi har til opgave at belyse brugen af
enzymer og bakterier i hjemmet og i industrien. Igennem forløbet får eleverne indsigt i og
undersøger, under hvilke forhold og miljøer enzymer og bakterier er mest effektive. Forløbet
belyser desuden, hvordan naturvidenskabelig viden diskuteres og udvikles inden for
bioteknologien.

http://mit.clioonline.dk/unitplan/430eb93c-7f47-892a-0aae-d033c6747c3b/show


Fællesfagligt forløb om CO2
Dette fællesfaglige forløb mellem fagene biologi, geografi og fysik/kemi har til opgave at
belyse det af læseplanen for fysik/kemi fastlagte problemfelt "Den enkeltes og samfundets
udledning af stoffer". Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne kan forklare, hvordan
mennesket gennem udledning af drivhusgasser er medvirkende til at påvirke den globale
opvarmning og skubbe til balancen i carbonkredsløbet.

Genmanipulation og kloning
Forløbets formål er at se nærmere på, hvorledes bioteknologien kan anvendes i samfundet,
herunder i form af genmanipulation som gensplejsning og kloning. I hvor høj grad anvendes
denne produktionsform i fødevareindustrien, og hvor går grænsen?

Fællesfagligt forløb om ernvarme
Dette fællesfaglige forløb mellem fysik/kemi, biologi og geografi har til opgave at belyse det
centralt fastlagte fokusområde "Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan". Målet
med dette forløb er, at eleverne kan argumentere for, hvordan ernvarmeproduktion i
Danmark kan forbedres, samt hvilke fordele og udfordringer der kan være ved brugen af
ernvarme.

Spildevand
Forløbet har til formål, at eleverne får kendskab til, hvorledes vores spildevand renses, før det
ledes videre ud i vandmiljøet. Der ses nærmere på de biologiske og kemiske processer, man
benytter sig af på rensningsanlæggene til at rense vandet for næringsstoffer.

Fællesfagligt forløb - Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Forløbet er et fællesfagligt forløb om drikkevand. Forløbet tager udgangspunkt i det
fællesfaglige fokusområde "Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer".
Forløbet giver eleverne en fælles introduktion til emnet. Det gøres ved at arbejde fælles med
underemnet grundvand. Herigennem stifter eleverne bekendtskab med Vandetsvej.dk og
bliver således gjort opmærksom på, at der er information at hente i både Clios univers og
andre steder.
Efter den fællesfaglige introduktion skal eleverne arbejde i grupper med en selvvalgt
problemstilling og tilhørende arbejdsspørgsmål.

Brug af vilde dyr og planter
Forløbet har til formål, at eleverne får kendskab til vores brug af vilde planter og dyr samt
hvorledes mange af planter/dyr er blevet domestikeret og industrialiseret.
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Systematik
Formålet med forløbet er at give eleverne en grundlæggende forståelse af begrebet
systematik.
Det er tydeligt for eleverne, at en række dyr og planter har en række ligheder, fx hest og
æsel. Med afsæt i begrebet systematik skal eleverne stifte nærmere bekendtskab med den
biologiske klassifikation. Det sker med afsæt i systematikkens fader, Carl von Linné. Carl von
Linné udviklede i 1700-tallet en metode til at inddele alle levende organismer i forskellige
kategorier. Hans inddeling blev til det, vi i dag kender som systematik og biologisk
klassifikation.

Gøre klar til afgangsprøven
I årsplanen arbejdes der målrettet med at udvikle elevernes kompetencer inden for de tre
naturfag fysik/kemi, biologi og geografi. Det sikres, at eleverne gennem fællesfaglige forløb i
både 7., 8. og 9. klasse udbygger og anvender deres naturfaglige kompetencer på tværs af
fagene. Der forefindes fællesfaglige forløb til både 7., 8. og 9. klasse, og for størstedelen af
forløbene gælder det, at de inddrager alle tre fag. Forløb fra 8. og 9. klasse kan opgives til
den mundtlige prøve under forudsætning af, at både biologi, geografi og fysik/kemi er
inddraget.

Fællesfaglige fokusområder
Den skriftlige prøveform trænes ved at indrage skriftlige prøver, der efterlever de ministerielle
krav.


