
Årsplan: 8kl. biologi, 2014/15

Baggrund

Udgangspunktet for undervisningen i biologi er Fælles Mål, Faghæfte 15.

Se følgende link for fagets mål: http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/
Faelles-Maal-2009-biologi

Undervisningens udforming

Undervisningen i biologi på 8. årgang bygger videre på undervisningen fra 7. klasse og Ind i biologien 7, samtidig
med at Were fagbegreber kobles på. Undervisningen bygges omkring bogsystemet Ind i biologien, udover grundbogen
vil der i undervisningen blive brugt forskellige udsendelser og enkelte Vlm.

På 8. årgang vil der som på 7. årgang være eksperimentelt arbejde når det er muligt og relevant. I forbindelse
med emnet mikrobiologi og genetik vil rapportskrivning blive introduceret som en del af den naturvidenskabelige
arbejdsmetode. Hvis forholdene tillader det, vil vi i slutningen af året, i forbindelse med emnet havet, tage på en
ekskursion til Egå marina.

På 8. årgang rettes fokus mod 9. klasse og en eventuel afgangsprøve. Dette sker både fordi der begynder at være
karaktergivning og fordi der kun er en lektion ugentligt på 9. årgang og at der derfor er emner som ikke kan
gennemgås på 9. årgang.

Emnet Globale miljøproblemer vil blive centreret omkring gruppearbejde hvor eleverne skal vælge en miljøproblematik,
undersøge denne og til sidst aWevere en skriftlig opgave.

Oversigt

Start Emner Arbejdsformer Materiale

August Evolution Klasseundervisning IIB8 kap. 2

Charles Darwin Charles Darwin and the Tree of Life

Biologi som fag

Oktober Mikrobiologi Klasseundervisning IIB8 kapitel 3

Gruppearbejde

Eksperimentelt arbejde

December Genetik Klasseundervisning IIB8 kapitel 1

Gruppearbejde

Februar Miljøproblemer Projektarbejde IIB8 kapitel 4

Maj - juni Havet Klasseundervisning IIB8 kapitel 5

Ekskursion

Gruppearbejde

Materialer

Oversigt over de materialer vi kommer til at benytte i undervisningen.
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Film

• Charles Darwin and the Tree of Life

Bøger

• Ind i biologien 8

Udsendelser

• Et hav af liv
• Viden Om: Test af gentests - blir’ du syg?
• Viden Om: Din fantastiske krop (Forskellige afsnit)
• Sådan kloner man en mammut

Web-tjenester

• http://mindmeister.com
• http://da.padlet.com

- http://mkuv.dk/bio-8-kl.html

Copyright

© 2015 Mikkel Kristiansen.

Dette værk er under en Creative Commons Navngivelse 4.0 International licens. Besøg http://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/ for at se en kopi af licensen.
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