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Læren om det levende



Kursbeskrivelse

 Biologi 1 og 2 bygger på Naturfag i 
VG1. Biologi 2 bygger til dels på 
biologi 1. 

 Nyttige kurs for studier i biologi, 
bioingeniør, vetrinær og medisin.

 Gir 0,5 realfagspoeng per kurs.



Biologi 1

• Gjennomgående tema er biologisk 
mangfold og organismers utvikling og 
tilpasning fra vann til land.

• Vi vil undersøke ulike arters tilpasning til 
leveområde, deres funksjon og formering. 

• Vi vil også studere menneskets fysiologi 
blant annet nervesystemet, 
sirkulasjonssystemet, ekskresjonssystemet 
og immunsystemet.



Biologi 2

• Det gjennomgående tema  er evolusjon, hvordan 
utvikling av livet på jorda har skjedd, og gitt oss et 
mangfoldet av arter.

• Vi vil fokusere på samspillet mellom ulike arter og 
hvordan de er tilpasset sitt levemiljø og hvordan vi 
best kan bevare mangfoldet.

• Vi vil også lære om de biokjemiske prosessene som 
skjer i celler, fotosyntese, celleånding og DNA og 
bioteknologi.



Læremilder vi bruker

• Bios 1 og Bios 2 (Cappelen Damm)

• Ulike nettressurserLesing

• Naturdokumentarer

• Teori Film

• Tur til fjellet (Bessheim) (biologi 2) 2 dager

• Nærmiljø (Biologi 1) 2 dagerEkskursjoner

• Vi gjør forsøk som knytter teori og praksis sammen som 
DNA isolering og disseksjoner.Lab



Undervisningsmetoder og vurdering

• I biologi vil det være varierte undervisningsmetoder:
• Forelesning av faglærer og av mentorer hentet fra universitet/høyskoler

• Gruppearbeid, individuelt, fremføringer, diskusjoner

• Praktisk arbeid i form av forsøk, demonstrasjoner, observasjoner

• Gjennom året vil det være både skriftlige og muntlige vurderinger. I biologi 2 
vil det også være en skriftlig innleveringsoppgave (prosjekt) med vurdering.

• Eksamen: 
• Biologi 1, muntlig-praktisk eksamen

• Biologi 2, skriftlig og muntlig-praktisk eksamen (trekkes opp til en av disse).



Hva sier elever om biologi?

 «Spennende fag, du lærer om det 
som skjer i kroppen din.»

 «Faget er nær virkeligheten, du 
lærer om det som skjer rundt deg 
eller i deg»

 «Gøy med praktiske øvelser som 
kobles til teori»

 «Ukas høydepunkt!»
(uttalelser fra elver i biologi 2 H17)

Besøk på 
skolelaboratoriet i 
Biologi

Feltkurs på Bessheim



Lærere du kan snakke med om faget:

• Line Flornes:  line.mari.flornes@sandvika.vgs.no

• Peder Gade: peder.gade@sandvika.vgs.no

mailto:line.mari.flornes@sandvika.vgs.no
mailto:peder.gade@sandvika.vgs.no

