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I undervisningen diskuterer vi aktuelle problemstillinger og undersøger de mekanismer, der ligger bag. Vi
arbejder med emner, der har betydning for individet,
samfundet og miljøet og undersøger på makroskopisk,
mikroskopisk og på nano-niveau, hvordan naturen
virker.

omgivende miljø. Undervisningen er tematisk tilrettelagt, og du kan eksempelvis komme til at arbejde med
temaer som motion og doping, den påvirkede hjerne,
stress og depression, kost og sundhed, epidemier,
ønskebørn, gensplejsning, ølbrygning, livet i Arktis,
regnskoven som økosystem og meget andet.
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”Man får lov til at arbejde med det man godt kan
lide … ens fritidsinteresser”
– Malou, 1.s
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Både biologi og kemi er eksperimentelle fag, og du vil
derfor få egne erfaringer med den teori du lærer. Med
udgangspunkt i eksperimenter vil vi bl.a. diskutere,
hvad sundhed er, hvordan vi passer på vores miljø og
hvordan man arver egenskaber.
I undervisningen diskuterer vi aktuelle problemstillinger og undersøger de mekanismer, der ligger bag. Vi
arbejder med emner, der har betydning for individet,
samfundet og miljøet og undersøger på makroskopisk,
mikroskopisk og på nano-niveau, hvordan naturen
virker.
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Alt levende er afhængigt af kemiske reaktioner. Kemisk
viden er derfor vigtig for til fulde at forstå biologiske
systemer. I kemi arbejder du med kemiske stoffer og
reaktioner, både som du umiddelbart ser, føler og lugter dem og ved at kigge på modelbeskrivelse ved hjælp
af atomer og molekyler. Du vil derfor få en forståelse
af, hvordan opbygningen af stofferne hænger sammen
med de egenskaber stofferne har.
I undervisningen vil vi behandle emner, der er relevante for biologi som fx kost og ernæring, blodets
sammensætning eller enzymer. Men det kan også være
helt andre emner, som fx fyrværkerikemi eller materialekemi.

Biologi og kemi giver også gode muligheder for samspil
med andre fag i studieretningen. F.eks. kan idræt indgå
i samarbejde om fysisk aktivitet, energiomsætning og
træning. Matematik kan indgå i mange sammenhænge
omkring behandling af resultater fra eksperimenter fx
med vækstmodeller, statistisk og populationsgenetik.
Det eksperimentelle arbejde er en vigtig del af biologiundervisningen. Du får mulighed for at udføre forsøg i
Det eksperimentelle arbejde er en vigtig del af biologilaboratoriet og feltundersøgelser ude i naturen.
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laboratoriet og feltundersøgelser ude i naturen.
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Det eksperimentelle arbejde prioriteres højt, og du
arbejder således i laboratoriet i mindst 1/5 af undervisningstiden. Nogle eksperimenter laves ud fra en
øvelsesvejledning, men i andre tilfælde skal du selv
designe eksperimentet.

