
Årsplan Biologi 9.kl. 
 
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem teori og praksis.  
Undervisningen knytter an ved de iagttagelser eleverne har gjort, eller kan gøre sig, i 
deres dagligdag. Og leder hen imod slutmålene efter 9kl, som beskrevet i Fælles Mål for 
biologi 
http://www.emu.dk/sites/default/files/F%C3%A6lles%20M%C3%A5l%20for%20faget%2
0biologi.pdf 
 
 

Uge Emne Mål 

33 – 40 Planter og gødningsstofffer Planten som organisme 
Kendskab til blomstens 
opbygning 
Kendskab til forskellige typer 
af formering. 
Kendskab til plantens 
optagelse af nærringsstoffer. 
Kan lave simple forsøg der 
viser hvordan osmose 
fungerer. 
Kender funktionen af 
læbeceller og grønkorn. 
Viden om forskellige typer af 
klorofyl. 
Kan lave simple forsøg hvor 
fotosyntesen undersøges 
Kan beskrive symbiose 
mellem ærteblomstfamilien og 
rizobium bakterien. 
Vandmiljøplaner og 
interessekonflikter 
Kan beskrive N og C kredsløb 

42 Efterårsferie  

45 – 47 Ingenting forsvinder Genbrug, metaller Kende til konsekvenser af 

råstofudvinding. 

Kunne forklare årsager og 

betydning i forbindelse med 

miljø og sundhedsproblemer. 

Kunne forklarer 

bioakkumulation. 

Lave fødekæder og fødenet og 

beskrive hvorfor det er 

toprovdyret der som 

udgangspunkt får de største  

problemer(tungmetaller og 

http://www.emu.dk/sites/default/files/F%C3%A6lles%20M%C3%A5l%20for%20faget%20biologi.pdf
http://www.emu.dk/sites/default/files/F%C3%A6lles%20M%C3%A5l%20for%20faget%20biologi.pdf


miljøgifte) 

Beskrive biologiske 

nedbrydningsprocesser. 

Ken anvende begrebet 

bærerdygtighed 

49 – 51 Plastik Kendskab blødgøreres 

indvirkning på mennesker og 

dyr. 

Vide hvad Pthalater er (hvorfor 

bruges, eks. PVC, emission) 

Kende mulige alternativer til 

pthalater 

Kendskab til 

afbrændingsprodukter fra 

forskellige typer af plast. 

Kan beskrive problematikken 

med mikroplast. 

Menneskets reproduktion. 

Kan påvise simple faktoreres 

indvirkning på sædcelle aktivitet. 

Genetik  

Dyrecellens opbygning 

Kende til faktorer der kan 

påvirke vores arvemateriale 

 

52-1 Juleferie 
 

 

2 – 6 ”Energi på Lager”  
 

Kende til konsekvenserne af 

vores energiforbrug. 

Kendskab til syreregn. 

Kendskab til drivhuseffekt 

Kendskab til produktion af 

biogas.  

Kunne beskrive hvad det vil sige 

at et brændsel er CO2 neutralt 

 

 

8 – 11 Vandløb Kan beskrive udvalgte 

vandlevende dyr og deres 

livscyclus. 

Kender og kan anvende 

makroindeksmetoden til at 

beskrive vandkvaliteten i et 

vandløb 

13-15 Spildevandsrensning Kan beskrive opbygningen af et 



biologisk rensningsanlæg. 

Kan beskrive begreber som 

springlag, iltsvind, bundvending 

og fiskedød. 

15-21 Arbejde med fællesfagligt lodtrukket emne og 

egen naturfaglige problemformulering. 

 

 

 

 
 


