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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 1 

 

Livets byggeklodser 

Indhold Kernestof:  

Hvad er liv? s. 8-10 (BIU) 
Den prokaryote og eukaryote celle s. 14-16 (BIU)  

Pa ̊ opdagelse i generne s. 168-170 (BIU) 
DNA s. 171-172 (BIU) 
Genetik og genetiske egenskaber s. 181-183 (BIU)  
Nedarvningsmønstre for monogene egenskaber s. 183-184 (BIU)  
Krydsningsskemaer s. 185-186 (BIU) 
Stamtavler og kønsbundne egenskaber s. 189-191 (BIU)  

Evolution s. 222-241 (BIU) 

 Evolutionsteori 

 Artsbegrebet 

 Taksonomi og slægtskab 

 Liv i ekstreme miljøer (m. ekstra fokus på bjørnedyr) 

 Naturlig selektion 

 Darwins finker 

 Birkema ̊leren  

 Multiresistente bakterier 

Supplerende læsning: 

Smagens fysiologi og PTC - Lærervejliedning s. 11-16 
https://naturvidenskabsfestival.dk/tildinundervisning/masseeksperiment-2015-
smag-dig-frem 

 

Film: 

“Introduction to Cells: The Grand Cell Tour” (Amoeba Sisters) (2 sider) 
https://www.youtube.com/watch?v=8IlzKri08kk&feature=youtu.be 

“Biology: Cell structure” (Nucleus Medical Media) (2 sider): 
https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8  

“Are GMOs Good or Bad? Genetic Engineering & Our Food” (Kurzgesagt – in a 
Nutshell) (9.02 min - 4 sider) 
https://www.youtube.com/watch?v=7TmcXYp8xu4 
 
“Genteknologi vil ændre alt forevigt - CRISPR” (Kurzgesagt – in a Nutshell) (16.03 
min - 8 sider) 
https://www.youtube.com/watch?v=jAhjPd4uNFY 
 

https://naturvidenskabsfestival.dk/tildinundervisning/masseeksperiment-2015-smag-dig-frem
https://naturvidenskabsfestival.dk/tildinundervisning/masseeksperiment-2015-smag-dig-frem
https://www.youtube.com/watch?v=8IlzKri08kk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7TmcXYp8xu4
https://www.youtube.com/watch?v=jAhjPd4uNFY
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Evolution – What Darwin never knew (NOVA full documentary HD) (1.51.40 min – 
20 sider) 

 

Øvelser: 

”Kan du smage bittert?” påvisning af PTC-genet (J). 

 Mikroskopi af celler (J) 

Oprensning af DNA fra spyt (J) 

Etik øvelse: GMO & CRISPR 

 

Omfang 

 

36 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

 

Vi har i dette forløb sat scenen for liv og arbejdet mod at forstå de seks livsbetingel-
ser: celle(r), energi, vand, vækst/reproduktion, respiration. Dette tema har taget ud-
gangspunkt i cellers opbygning og deres organeller. Der har derfor været fokus på 
forskellen på pro- og eukaryote celler, dyre- og planteceller, membraner, ER, riboso-
mer, plasmider, mitokondrier, grønkorn og ikke mindst cellekernen. Herfra er op-
bygning, struktur og funktion af DNA prioriteret, med særlig fokus på DNAs rolle i 
genetiske nedarvningsprincipper og genetiske grundbegreber og sammenhænge her-
under samspillet mellem gener og evolution. Evolutionære mekanismer som selektion 
og variation i naturen og hos mennesket, samt seksuel selektion er blevet grundig 
gennemgået. Dette har dannet baggrund for biologiske baggrund for anvendt biotek-
nologi, herunder brugen af DNA til faderskabsanalyser og kriminaltekniske undersø-
gelser. Bioteknologiske metoder er desuden blevet diskuteret i en etisk debat om bru-
gen og fremtiden af både GMO og CRISPR. Journalskrivning er blevet trænet, samt 
fremlæggelser. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Titel 2 

 

Økologi 

Indhold Kernestof:  

Energi i økosystemet s. 23-28 (BIU) 
Nedbrydning og stofkredsløb s. 28-32 (BIU)  
Nitrogens kredsløb s. 33-35 (BIU) 
Konkurrence s. 35-37 (BIU) 
Ilt og respiration s. 106-107 (BIU) 

Supplerende læsestof:  

”Test dig selv: hvor meget klimasviner du?” (1 side) 
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-05-31-test-dig-selv-hvor-meget-klimasviner-
du 

 

Film:  
”Nitrogen-kredsløbet” (Restudy) (2 sider): 
 
”CO2, kul og ilt i balance” (Energimuseet) (1 side) 
https://www.youtube.com/watch?v=KPgDjoUeiK4 
 
Sang om kvælstofskredsløbet 
https://www.youtube.com/watch?v=d-Bp2CJTn8c 
 
 
 
Øvelser:  

Øvelse: gærs respiration og temperatur (J) 
Feltøvelse om biodiversitet (R) 
Fotosyntese forsøg med vandpest (J) 

 
 

Omfang 

 

26 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 

Vi har i dette tema arbejdet videre mod at forstå og belyse de to livsbetingelser: 
energi og respiration. Vi har derfor arbejdet med økologiske processer og deres be-
tydning. Herunder har fokus været på udvalgte cellulære processer, herunder gæring, 
fotosyntese og respiration. Gæring og fotosyntesen er blevet understøttet af øvelser. 
Særligt har fokus desuden ligget på N-kredsløbet og C-kredsløbet. Ydermere er sam-
spil mellem arter og omgivelser, biodiversitet og diskussion omkring tabet af artsrig-
dom og værdi af biodiversitet gennemgået og er også understøttet med en feltunder-
søgelse. Rapport- og journalskrivning er blevet trænet, samt fremlæggelser.  

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-05-31-test-dig-selv-hvor-meget-klimasviner-du
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-05-31-test-dig-selv-hvor-meget-klimasviner-du
https://www.youtube.com/watch?v=KPgDjoUeiK4
https://www.youtube.com/watch?v=d-Bp2CJTn8c
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 3 

 

Kroppen – sundhed og systemer 

Indhold Kernestof:  

Kroppens energibalance s. 99-101 (BIU) 
Kostens energigivende stoffer s. 74-75 (BIU) 
Kulhydrat, protein og fedtstoffer s. 76-81 (BIU)  
Vand s. 85 (BIU) 
Fordøjelsen s. 86-89 (BIU) 
Enzymer s. 90-92 (BIU) 
Næringsstoffernes optagelse fra tarmen til cellerne s. 95-96 (BIU)  
Hurtige og langsomme kulhydrater s. 96-97 (BIU) 
Livsstil og Sundhed s. 100 (BIU) 
Blodkredsløbet s. 108-109 (BIU) 
Lungernes opbygning og funktion s. 110-111 (BIU) 
Hjertets opbygning og funktion s. 112-114 (BIU) 
Hjertets arbejdsevne – puls og slagvolumen s. 114-116 (BIU)  
Kroppens blodkarnet s. 116-118 (BIU) 
Blodtryk s. 119-120 (BIU)  

 

 

Film:  

 

Body 101- Kroppens systemer (National Geographic) (5:10 min – 2 sider) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ae4MadKPJC0 

 

Lille video om lungernes funktion (Sundhed.dk) (1⁄2 side): 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/lunger/illustrationer/animationer 

/hvordan-fungerer-lungerne/ 

Lille film om enzymer (Dansk industri) (1⁄2 side): 

https://www.youtube.com/watch?v=6jiANfg5ZTo 

Fordøjelsesenzymer (Sundhed.dk) (1 side): 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/mave-og- 

tarm/illustrationer/animationer/enzymer/ 

”Blod ganske kort” (Frividen.dk) www.frividen.dk/fysiologi/ (1⁄2 side): 

”Blodprop i hjertet” (Hjerteforeningen) (1⁄2 side): 

https://www.youtube.com/watch?v=glniC-Esm3c 

”Blodtrykket” (Sundhed.dk) (1⁄2 side): 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerte-og- blod-

kar/illustrationer/animationer/blodtrykket/ 

 

Artikler: 

”Blodets vej gennem kroppen” Netdoktor.dk (2 1⁄2 side): 

https://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/blodkredsloebet.htm 

Hvilepuls og makspuls (tekst fra Træning.dk) (1⁄2 side): 

http://aktivtraening.dk/traening/maal-din-maks-og-hvilepuls 

”Er stenaldermad overhovedet sundt” (videnskab.dk 2012) (6 sider) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ae4MadKPJC0
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https://videnskab.dk/krop-sundhed/er-stenaldermad-overhovedet-sundt  

 

 

Øvelser:  

Hvordan virker kostfibre? (J) 

Pulsmåling, blodtryk og peak flow (R) 

 

 

Omfang 

 

24 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

 

Dette tema har taget udgangspunkt i næringsstofferne proteiner, kulhydrat og lipider. 

Dette har dannet baggrund for at forstå hvordan fibre virker og om hvad der menes når 

der tales om sundhed. Udvalgte organsystemers opbygning og funktion er blevet kon-

kretiseret og set i en sundhedsmæssig sammenhæng. Primær fokus har været på hjerte, 

lunge. Derudover har der været særlig fokus på enzymers overordnede opbygning og 

funktion og rolle i fordøjelsessystemet. Afslutningsvist er der blevet diskuteret udvalgte 

kost- og sundhedstrends i forhold til kroppens ernæringsmæssige behov.  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde 

 

 

Retur til forside 

 


