
Årsplan 2016/2017 
8.  klasse Biologi/Geografi 

 
Uge Emne og fokus Materiale Anden aktivitet 
32-35 Fællesfagligt emne med 

fysik/kemi 
Japan- naturen, 
kulturen og energiens 
kræfter 
Vi skal lære om, hvordan 
naturgrundlaget i og 
omkring Japan 
påvirker livsbetingelserne - 
både over tid og når en 
katastrofe indtræffer. 

 
 
 
Lande i Verden – Japan 
s. 121-140 Ind i Geografien grundbog B  
https://www.dr.dk/skole/geografi/elevopgaver-
vejr-og-klima 
 

16.-17. august 
skolefoto 
30. august 
forældremøde 

Uge 36 -  lejrskole 
37-39 
 

Fællesfagligt emne med 
fysik/kemi 
Japan- naturen, 
kulturen og energiens 
kræfter 
Vi skal lære om, hvordan 
naturgrundlaget i og 
omkring Japan 
påvirker livsbetingelserne - 
både over tid og når en 
katastrofe indtræffer. 

 
 
 
Lande i Verden – Japan 
s. 121-140 Ind i Geografien grundbog B  

27. september omfoto 
14. oktober 
motionsdag, 
international dag 

40- 41 
 

Verden handler – etisk 
og fair 

Bogen verden handler – etisk og fair 
Coop Skolekontakten 

 



Vi skal lærer om begrebet 
etisk handel. Hvad rigdom 
er, den globale opvarmnings 
betydning for folks 
nuværende og fremtidige 
levevilkår, politiske 
styreformer, 
forbrugsmønstre og de 
internationale 
organisationers aktiviteter 
og opgaver. 

Uge 42 – Efterårsferie 
43 – 
46 
 

Verden handler – etisk 
og fair 
Vi skal lærer om begrebet 
etisk handel. Hvad rigdom 
er, den globale opvarmnings 
betydning for folks 
nuværende og fremtidige 
levevilkår, politiske 
styreformer, 
forbrugsmønstre og de 
internationale 
organisationers aktiviteter 
og opgaver. 

  
 

47 – 
51,  1  

Kyst og hav 
Vi arbejder med den danske 
kyst og dyre- og plantelivet 
samt økologien i havet. Vi 
lærer hvorfor kysten i 
Danmark er så 

 2.  december 
Juleklippedag 



forskelligartet og hvordan 
organismerne har tilpasset 
de forskellige biotoper. 

Uge 52-53 -  Juleferie 
2 -  3 Krop, kost, levevilkår 

og befolkningsudvikling 
Vi skal lære om, hvordan 
kosten påvirker kroppen og 
hvordan levevilkår og 
befolkningsudvikling 
hænger sammen med sund 
kost. 
 
Mad og sundhed 

 
 
 
 
 
 
 
s. 56-73 Bios grundbog B 
s. 121-140 Ind i Geografien grundbog B  

6.  januar projektdag 
7.-  10. kl.  
International dag 0.-6. 
kl.  

Uge 4 -  Emneuge 
5-6 
 

Krop, kost, levevilkår 
og befolkningsudvikling 
Vi skal lære om, hvordan 
kosten påvirker kroppen og 
hvordan levevilkår og 
befolkningsudvikling 
hænger sammen med sund 
kost. 
 
Mad og sundhed 

 
 
 
 
 
 
 
s. 56-73 Bios grundbog B 
s. 121-140 Ind i Geografien grundbog B  

4.  februar Svanesøen i 
Musikteatret 
 

Uge 7 -  Vinterferie 
 8-9 
 

Krop, kost, levevilkår 
og befolkningsudvikling 
Vi skal lære om, hvordan 
kosten påvirker kroppen og 

 
 
 
 

 



hvordan levevilkår og 
befolkningsudvikling 
hænger sammen med sund 
kost. 
 
Mad og sundhed 

 
 
 
s. 56-73 Bios grundbog B 
s. 121-140 Ind i Geografien grundbog B  

 10-13 
 

Genetik/bioteknologi 
(gensplejsning, kloning) 
Vi arbejder med arvelighed 
og evolution og lærer om, 
hvordan vores viden om 
generne og deres funktion 
udnyttes 

s. 98-129 Bios grundbog B 8.-10. marts 
terminsprøve 8.-10. kl.  
25.-28. marts 
forestilling 
29. marts fridag 

Uge 14 -  Emneuge 
Uge 15 -  Påskeferie 

16-20 Bæredygtig udvikling 
Vi arbejder med begrebet for 
at finde ud af hvordan vi 
bruger Jordens ressourcer, 
så der skabes en balance 
mellem udnyttelse og 
beskyttelse, så vores 
livsgrundlag ikke 
ødelægges. 

s. 141 – 148 i Ind i geografien 
s. 88 – 97 i BIOS B 
 

26. april 
optagelsesprøve 
danselinjen 
29. april dansens dag, 
forestilling i  Struer 
5,  8-9. maj besøg af 
nye elever 

21-22 Skov  
Vi skal i skoven og lave 
feltarbejde. Vi skal lære om, 
hvordan de forskellige 
organismer og faktorer 
spiller sammen og er 
afhængige af hinanden for 

s. 6 – 29 i BIOS B 
 

 



at økosystemet fungerer.  
Uge 23 -  Emneuge 

25 Skov fortsat  21.  juni 
Afslutningsfest 

 


