
Årsplan for 9.
Husk selv at indsætte de fællesfaglige fokusområder I vil arbejde med. Det kan kræve, at nogle forløb udgår.

Uger
33, 34,

35

Forløb Tværfagligt/fællesfagligt samarbejde og
andre aktiviteter

Øvelser/eksperimenter/
evalueringer

Året starter med et forløb, der samler op på, hvad liv
er, og hvilke forhold der skal til, for at liv kan opstå.
Forløbet lægger op til et tæt samarbejde med
fysik/kemi, da det også omhandler de generelle
forhold i verdensrummet og har desuden fokus på
elementer som atmosfæren, stråling, tilstandsformer
og tryk.
Her vil man kunne lade eleverne opstille en hypotese
over, om deres flaskehave fra forløbet ”Naturens
kredsløb – Et grundkursus” i 7. klasse, vil kunne
overleve på Mars.

Fællesfagligt
Fysik/kemi: atmosfæren, stråling, tryk og
tilstandsformer og generelle forhold i rummet

Øvelser/forsøg
● Hvad er liv?
● Kig på bjørnedyr
● Padlet om bjørnedyr
● Mennesket i rummet
● Mad på en rumrejse
● Rumhaver
● Vækstbetingelser for

planter i rummet
● Design jeres egen

rumplante og væksthus

Evaluering
● Multiple choice
● Evaluering af læringsmål

og arbejdsproces

Uger
36, 37,
38, 39

I dette forløb skal eleverne arbejde med, hvordan vi
bruger mikroorganismer i fødevareproduktionen ved
at udnytte naturlige processer.
Eleverne får også et indblik i, at bioteknologi har
været en del af fødevareproduktionen lige fra
bondestenalderen til vore dage.
I forløbet er der mange muligheder, for at komme på
virksomhedsbesøg, det kunne være en lokal bager,
der fortællere om gær, og hvordan han får det bedste
resultat ved forskellige brødtyper. Hvis der er et
lokalt bryggeri eller mejeri, kan de også besøges.

Fællesfagligt
Fysik/kemi: Alkohol produktion og alkoholer.
Geografi og fysik/kemi: Brasilien satser på bioethanol
i stedet for benzin og diesel, hvilke fordele og
ulemper er der ved det?

Øvelser/forsøg
● Hvad lavede vi først - øl,

brød eller grød
● Korn i vand
● Mindmap om

gærsvampe
● Bag boller med og uden

gær
● Bryg jeres egen

kartoffelvin
● Yoghurt
● Fremstilling af skørost
● Fremstilling af fast ost

Ekstra øvelser
● Bag brød uden gær
● Kærning af smør
● Undersøg syltetøjs

holdbarhed
● Pasteurisering af juice

Evaluering
● Multiple choice
● Evaluering af læringsmål

og arbejdsproces

Uger Forløb Tværfagligt/fællesfagligt samarbejde og
andre aktiviteter

Øvelser/eksperimenter/
evalueringer

40, 43, 44
I dette forløb er der fokus på de allernyeste
behandlingsformer, hvor nogle stadig kun er i
udviklingsfasen.

Øvelser/forsøg
● Hvad kan epigenetik

betyde for din fremtid?
● Genteknologiens

begreber
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https://biologi.gyldendal.dk/forloeb/faellesfaglige-fokusomraader


Eleverne får her en forståelse for, hvordan gener kan
ændres/manipuleres som en del af
sygdomsbehandling.
Dette er et fagligt område, hvor der sker en hurtig
udvikling, det er derfor vigtigt, at man inden forløbet
starter sætter sig ind i de nyeste landvindinger på
området.
Da gener og DNA ofte er abstrakte begreber for
eleverne, kan det være en god idé at repetere
proteinsyntesen ved at arbejde med praktiske
modeller.

Ekstra øvelser
● Nicholas Volker
● Hvad kan genterapi

hjælpe på i fremtiden?
● Hvad kan man tillade sig

overfor forsøgsdyr?
● Hvordan kan genterapi

tænkes at kunne hjælpe
folk, der lider af
diabetes?

● Hvordan kan genterapi
tænkes at kunne hjælpe
folk, der er overvægtige?

Evaluering
● Multiple det læringsmål

og arbejdsproces
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Uger Forløb Tværfagligt/fællesfagligt samarbejde og
andre aktiviteter

Øvelser/eksperimenter/
evalueringer

49, 50, 51
Forløbet bygger på de teknikker, der er i spil ved
celledelingen, samt principperne ved de to
forskellige kloningsformer - kernetransplantation
og terapeutisk kloning.
Udover dafnier som eksempel på ukønnet
formering, kan man også nævne bladlus og
vandrende pinde.
Det kan være oplagt at have en kultur af vandrende
pinde i biologilokalet, så eleverne kan følge med i
deres livscyklus.
En alternativ øvelse kunne være udtræk af DNA fra
frugt.
Hvis man befinder sig i københavnsområdet, vil det
være oplagt med et besøg i skoletjenesten på Det
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på
Københavns Universitet.

Øvelser/forsøg
● Ord og begreber i

forløbet ”Kloning og
teknikker”

● Find på eksempler fra
hverdagen, hvor I kloner

● Så hurtigt bliver en
bakterie til mange!

● Refleksionsopgave om
mælk

● Se på dafnier i stereolup
● Undersøg formeringen

blandt dyr og planter fra
naturen

● Kloning ud fra stiklinger
● Forklar principper for

kloning
● Etik og kloning
● Skal det være lovligt at

klone dyr
● Kloning af Inuk
● Skal det være lovligt at

klone mennesker
● Skal det være lovligt at

klone forhistoriske dyr

Evaluering
● Multiple choice
● Evaluering af læringsmål og

arbejdsproces
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Uger Forløb Tværfagligt/fællesfagligt samarbejde og
andre aktiviteter

Øvelser/eksperimenter/
evalueringer

1,2,3,4
I forløbet Stråling – kræft og behandling skal
eleverne indledningsvist få en forståelse af
celledelingen og de mutationer, som naturligt
opstår. Herefter bliver de præsenteret for, hvordan
mutationer kan få cellerne til at udvikle sig til
kræftceller.
Eleverne arbejder ligeledes med, hvordan
immunforsvaret virker, hvilke behandlingsformer
som pt bruges, samt hvordan man kan forebygge
kræft.
I forløbet vil eleverne endvidere blive præsenteret
for, at stråling både kan være årsagen til udvikling
af kræft, samt en behandlingsform til at fjerne
kræft.
På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, kan du
finde forskellige materialer til din undervisning,
samt få info om nyeste forskning.
https://www.cancer.dk/skole/undervisningsmateria
ler/

Fællesfagligt
Fysik/kemi: UV-Lys (elektromagnetiske stråling)
Fysik/kemi: Ioniserende stråling

● Hvordan deler den normale
celle sig?

● Mikroskopering af celler fra
rodspids af rødløg

● Sådan virker
immunforsvaret

● Behandlingsformer
● Alkoholvaner
● Spørgeskemaundersøgelse
● Kampagne

Evaluering
● Multiple choice
● Evaluering af læringsmål og

arbejdsproces
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Uger Forløb Tværfagligt/fællesfagligt samarbejde og
andre aktiviteter

Øvelser/eksperimenter/
evalueringer

5, 8, 9
Forløbet ligger op til et tæt samarbejde med
fysik/kemi og geografi, da temaet har flere
fællesfaglige elementer.
Forløbet handler om vand som en betingelse for liv
i såvel en bred forståelse som i en mere snæver og
her med fokus på drikkevand.
I forløbet stilles skarpt på trusler mod
drikkevandet, og hvordan vores spildevand renses.
I den forbindelse skal eleverne både opstille
biologiske modeller samt selv komme med
initiativer til, hvad de selv kan gøre for at sikre rent
drikkevand i fremtiden.
Ud over de nævnte øvelser og forsøg, kan man
også lade eleverne bygge deres eget
rensningsanlæg, eller lade dem lave forsøg med
nedsivning af vand i forskellige jordtyper.
Det vil være en god ide at tage en snak med klassen
inden påbegyndelsen af forløbet, om hvad de
tidligere har haft om vand og vandrensning. Dette
er relevant, da det er et tema, som også bliver
berørt i andre fag.

Fællesfagligt
Fysik/kemi – geografi: Ioner og udvaskning
Fysik/kemi – geografi: Grundvandsdannelse
Fysik/kemi: Vandrensning
Fysik/kemi: Ioner og ionbindinger

● Urin
● Tilpasning til livet på land
● Nitrat i landbruget
● Glyphosat
● Forurening med

næringssalte
● Glyphosat og dosisrespons

målinger
● Den politiske plan
● Projekt ”Rent drikkevand”

Evaluering
● Multiple choice
● Evaluering af læringsmål og

arbejdsproces
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Uger Forløb Tværfagligt/fællesfagligt samarbejde og
andre aktiviteter

Øvelser/eksperimenter/
evalueringer

10, 13, 14
Dette forløb er første af tre, hvor der trinvis bliver
gået i dybden med klimaforandringerne og dens
betydning.
Her lærer eleverne om både naturlige og
menneskeskabte grunde til global opvarmning og
får derved den basisviden, der skal bruges i de
efterfølgende to forløb.

Man kan desuden tage en snak med klassen om,
hvorfor det ikke er alle lande, der anerkender
drivhuseffekten
som værende grund til globalopvarmning, i den
forbindelse kan Milankovitch-teorien præsenteres i
geografi.

Tværfagligt/fællesfagligt
Samfundsfag: FN’s klimapanel
Geografi – fysik/kemi: Drivhuseffekt

Øvelser/forsøg
● Kulstoffets kredsløb
● Drivhuseffekt

Evaluering
● Multiple choice
● Evaluering af læringsmål og

arbejdsproces

15, 16, 17
I dette forløb bygges der videre med
klimaforandringer. Eleverne arbejder med, hvilke
konsekvenser den globale opvarmning har for
vejret og derved for mennesker og naturen.

Her kan man også arbejde med monsunen i Asien
samt Sahara-ørkenen og se på, hvilke betydninger
en temperaturændring vil have for mennesker, dyr
og planter i disse områder.

Fællesfagligt
Geografi: Hvordan opstår det vilde vejr
Geografi: Klimazoner
Geografi – fysik/kemi: Vands kredsløb

Øvelser/forsøg
● Klimaforandringer og

afgrøder
● Din egen historie om

klimaforandringer
● Hvad kan I huske?

Evaluering
● Multiple choice
● Evaluering af læringsmål og

arbejdsproces

6



Uger Forløb Tværfagligt/fællesfagligt samarbejde og
andre aktiviteter

Øvelser/eksperimenter/
evalueringer

18, 19
Dette forløb er det næstsidste i rækken om
klimaforandringer Nogle områder bliver hårdere
ramt af konsekvenserne af den globale opvarmning
end andre. I dette forløb lærer eleverne om de
udfordringer to lande står overfor. Problemerne er
forskellige men konsekvenserne lige store.

Når man arbejder med Maldiverne, er det oplagt at
se på, hvordan øgruppen er opstået, som en
kombination mellem vulkansk aktivitet og koralrev.

Fællesfagligt
Geografi - samfundsfag: Rige og fattige lande

Øvelser/forsøg
● Hvad er et fattigt land?
● Havstigning skyldes også, at

vand udvider sig
● Er Maldiverne gået for vidt?

Evaluering
● Multiple choice
● Evaluering af læringsmål og

arbejdsproces

20, 22, 23
Dette forløb er det sidste i rækken om
klimaforandringer. Fokus er på udledning af
drivhusgasser i forbindelse med produktion af
fødevarer

Fællesfagligt
Geografi og fysik/kemi
Udledning af drivhusgasser til atmosfæren og
bæredygtig produktion.

Øvelser/forsøg
● Påvisning af methan ved

anaerob respiration
● Koens fordøjelsessystem
● Alternative proteinkilder
● Hvad kan I selv gøre

Evaluering
● Multiple choice
● Evaluering af læringsmål og

arbejdsproces

7


