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

 

Titel 1 

 

Celler 

Indhold Kernestof: 

 

Celler s. 7-17 (BIF) 
DNA s. 81-85 BIF  

Proteinsyntese s. 86-93 BIF  

 

 

Supplerende stof: 6 sider 

Artikel: Overlæge om saltmangel-indlæggelser, JP 07.08.2018 

Artikel: Kvinde død af vandkur, JP 16.12.2008 

Artikel: Landmand advarer: Otte kvier led pinefuld død, Landbrugsavisen 
29.06.2017 

 

Animationer og websites: 6 sider 

Exocytose og endocytose: https://www.youtube.com/watch?v=XNGbw9JBCOY 

 

Cellestrukturer: https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8 

 
Animation: DNA pakning og replikation 

https://www.youtube.com/watch?v=dKubyIRiN84 

 

Animation: Proteinsyntesen 

https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA&t=9s 

 

 

Øvelser: 2 sider 

 

Osmose i kartofler  

 

BIF: Biologi i Fokus (Nucleus)  

 

I alt 32 sider 

 

Omfang 

 

14 moduler af 50 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

- At give eleverne biologisk indsigt i opbygningen af pro- og eukaryote celler, 

menbranprocesser, samt væsentlige cellulære processer som replikation og 

proteinsyntese. 

- At give eleverne erfaring i eksperimentelt arbejde, herunder at gennemføre 

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE10787002/overlaege-om-saltmangelindlaeggelser-det-skyldes-ikke-postevandet-alene/
https://jyllands-posten.dk/livsstil/ECE4078633/Kvinde-d%C3%B8d-af-vandkur/
https://landbrugsavisen.dk/landmand-advarer-otte-kvier-led-en-pinefuld-d%C3%B8d
https://landbrugsavisen.dk/landmand-advarer-otte-kvier-led-en-pinefuld-d%C3%B8d
https://www.youtube.com/watch?v=XNGbw9JBCOY
https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8
https://www.youtube.com/watch?v=dKubyIRiN84
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observationer og undersøgelser, bearbejde data og formidle resultaterne 

- Lære eleverne at sætte deres biologiske viden i spil i forhold til artikler 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, eksperimentelt arbejde 

 

 

 

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

Titel 2 

 

Immunsystemet og sygdomme 

Indhold Kernestof: 

Infektionssygdomme s. 37-38 BiU B 

Uspecifik immunforsvar s. 38-41 BiU B 

Det specifikke forsvar s. 41-43 BiU B 

Virus og virusinfektion s. 43-48 BiU B 

Antistoffer s. 48-52 BiU B 

Antistof test s. 52-53 BiU B 

Virus og bakterier: Sundhedsguiden.dk 2 sider 

Bakterier og vækst, Pasteurisering s. 97-106 BiU B 

 

Supplerende stof: 17 sider 

Vaccination s. 53-54 BiU B 

Vaccine eller ej fra Kræftens bekæmpelse: https://www.cancer.dk/hpv-

vaccine/overvejer-du-at-lade-din-datter-vaccinere/vaccine-eller-ej-foraeldre-

fortaeller/ 

HIV og Aids s. 53-63 BiU B 

Uddrag fra biotech academy afsnittet om de fire typer resistens  

Vigtige opdagelser i videnskaben: Germ theory, Louis Pasteur,  

Videnskabsmagasinet II (6) Bakterier  

Bog: BiU B –Biologi i udviking B 

 

I alt 43 sider 

 

Omfang 

 

26 Moduler af 50 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

- At give eleverne indblik i virus opbygning og formering 

- At lære eleverne om immunforsvaret 

- At give eleverne erfaring i eksperimentelt arbejde, herunder at gennemfø-

re observationer og undersøgelser, bearbejde data og formidle resultater-

ne 

- At styrke elevernes mundtlige og skriftlige biologiske formidling i form af 

oplæg, pp. og rapporter. 

- At lære om mikrobiologi, herunder bakteriers vækst, vækstfaktorer og re-

sistens 

https://www.cancer.dk/hpv-vaccine/overvejer-du-at-lade-din-datter-vaccinere/vaccine-eller-ej-foraeldre-fortaeller/
https://www.cancer.dk/hpv-vaccine/overvejer-du-at-lade-din-datter-vaccinere/vaccine-eller-ej-foraeldre-fortaeller/
https://www.cancer.dk/hpv-vaccine/overvejer-du-at-lade-din-datter-vaccinere/vaccine-eller-ej-foraeldre-fortaeller/
https://www.biotechacademy.dk/undervisning/grundskole/bakterier-vira-antibiotikaresistens/#1509086746317-43836c97-143c2115-c537
https://www.youtube.com/watch?v=N9LC-3ZKiok
https://www.youtube.com/watch?v=OXdbQ1JkX7c
https://hval.dk/mitCFU/Samling.aspx?mode=2&search=Serietitel:Videnskabsmagasinet+II&page=1
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- Diskutere etik og moral i forhold til vacciner 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde, Kahoot, induktive 

forsøg 

 

 

Retur til forside 

 

 

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

Titel 3 

 

Nervesystemet 

Indhold Kernestof: 

Hjernen s. 29-32 BiU B 

Nervesystemet: s. 43-49 BIF 

Synapser og transmitterstoffer: s. 53-54 BIF 

 

Supplerende stof: (25 sider) 

Animation Na+/K+ pumpen: 

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

Nervempuls ionbevægelse: https://www.youtube.com/watch?v=9Hlj0xYSllU 

Nerveimpuls: https://www.youtube.com/watch?v=fHRC8SlLcH0 

Koffein og nikotin s. 32-35 BiU B 
Dopamin og afhængighed: 

https://www.dr.dk/tv/se/fuckr-med-dn-hjrne-de-7-doedssynder/fuckr-med-dn-

hjrne-iv/fuckr-med-dn-hjrne-iv-3  

 

Afhængigheds projekt: gruppearbejde med fokus på at lave en god poster 

https://videnskab.dk/naturvidenskab/museforsoeg-afsloerer-det-sker-i-hjernen-

ved-afhaengighed-af-stoffer  

https://videnskab.dk/krop-sundhed/dopamin-fremmer-hjernens-

beloenningstilstand  

Øvelser: 

STROOP test 

Nervesignal https://astra.dk/tildinundervisning/hastigheden-nervesignal 

Rygeøvelse 

 

I alt 40 sider 

 

Omfang 

 

22 moduler af 50 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

- At give elever biologisk indsigt i, hvordan nervesystemet fungerer hos 

mennesker, herunder forskellige ting påvirkning af nervesystemet. 

https://www.youtube.com/watch?v=KZVIFrLxNCw
https://www.youtube.com/watch?v=9Hlj0xYSllU
https://www.youtube.com/watch?v=fHRC8SlLcH0
https://www.dr.dk/tv/se/fuckr-med-dn-hjrne-de-7-doedssynder/fuckr-med-dn-hjrne-iv/fuckr-med-dn-hjrne-iv-3
https://www.dr.dk/tv/se/fuckr-med-dn-hjrne-de-7-doedssynder/fuckr-med-dn-hjrne-iv/fuckr-med-dn-hjrne-iv-3
https://videnskab.dk/naturvidenskab/museforsoeg-afsloerer-det-sker-i-hjernen-ved-afhaengighed-af-stoffer
https://videnskab.dk/naturvidenskab/museforsoeg-afsloerer-det-sker-i-hjernen-ved-afhaengighed-af-stoffer
https://videnskab.dk/krop-sundhed/dopamin-fremmer-hjernens-beloenningstilstand
https://videnskab.dk/krop-sundhed/dopamin-fremmer-hjernens-beloenningstilstand
https://astra.dk/tildinundervisning/hastigheden-nervesignal
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- At elever bliver i stand til bliver i stand til at anvende denne viden til at be-

skrive og analysere nogle af de konsekvenser det har for helbredet at indta-

ge rusmidler, hvorfor man bliver afhængig. 

- At give elever erfaring i eksperimentelt arbejde, herunder at gennemføre 

observationer og undersøgelser, bearbejde data og formidle resultaterne 

- At styrke kursisternes mundtlige og skriftlige biologiske formidling i form 

af oplæg og rapporter 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde, frem-

læggelser, elevoplæg  

 

Retur til forside 

 

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

Titel 4 

 

Når vi får børn 

Indhold Kernestof: 

Mitose og meiose s. 16-17 BIF 

Kromosommutationer s. 59-62 Genetikbogen (Nucleus) 

Hormoner s. 57-66 BIF 

Mandens kønshormoner s. 74 Biologi til tiden 

 

Supplerende stof: 20 sider 

Gruppearbejde om forskellige kromosommutationer og fosterdiagnostik s. 

62-73 Genetikbogen 

Hormonforstyrrende stoffer s. 268-272 

Artikel: Børn af modne mænd for flere mutationer (Videnskab.dk) 

Artikel: Hvad er hormonforstyrrende stoffer (Videnskab.dk) 

 

I  alt 37 sider 

 

 

Omfang 

 

15 moduler af 50 minutter (7 i klassen, 8 virtuelt) 

Særlige fokuspunkter - At eleverne kan forklare meiosen og mitosen og sætte dem i samspil 

med evnen til forplantning og rask afkom 

- Kunne forklare hvordan hormoner reguleres i forhold til mandes 

kønshormoner 

- At eleverne kan tage etisk stilling til emner som abort og barnets tav, i 

forhold til kromosom fejl 

 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, elevoplæg, gruppearbejde, diskussion/debat 
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Retur til forside 

 

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

Titel 5 

 

Mad og energi 

Indhold Kernestof: 

Makronæringsstoffer s. 25-29 og 32-35 BiF 

Blodkredsløbet og åndedrætssystemet s. 36-41 Biologi til tiden (Nucleus) 

Protein og enzymer s. 70-79 BiF 

Respirationsprocessen 35-41 BiF 

 

Supplerende stof 26 sider 

 

TV: Hjernemad DR1 Madmagasinet 

Animation: Insulin https://www.youtube.com/watch?v=OYH1deu7-4E 

Video om fordøjelsens enzymer: 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sundhedsoplysning/kost/enzym-

hvad-er-det/ 

Enzymer hos restudy: 

https://restudy.dk/undervisning/fysiologi-2/lektion/video-enzym/ 

 

Film: Sandheden om kulhydrater (CFU) 

 

I alt 58 sider 

 

Øvelser: 1 sider  

Forsøg med knækbrød og spytamylase 

 

Omfang 

 

15 moduler af 50 minutter (alle virtuelle) 

Særlige fo-

kuspunkter 

- Give eleverne øget indsigt i makromolekylers opbygning og funktion 

- Genopfriske blodkredsløbet og åndedrætssystemet 

- Biokemiske processer i form af aerob og anaerob respiration 

- Enzymers opbygning, funktion samt faktorer der påvirker enzymaktiviteten 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Online undervisning, skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde 

 

Retur til forside 

 

 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OYH1deu7-4E
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sundhedsoplysning/kost/enzym-hvad-er-det/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sundhedsoplysning/kost/enzym-hvad-er-det/
https://restudy.dk/undervisning/fysiologi-2/lektion/video-enzym/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 6 

 

Genetik 

Indhold Kernestof: 

Genteknologi i praksis s. 95-106 BIF 

Mitokondriel nedarvning s. 128 BiF 

Arv og miljø s. 121-127 BIF 

Mendels nedarvningsprincipper 

 

Supplerende stof: 14 sider 

Enæggede tvillinger (2) TV udsendelse om epigenetik (CFU) 

Epigenetik s. 376-378 Biologibogen  

Machado-Joseph diasease aug. 2006 (STX skriftlig eksamen) 

 

 I alt 34 sider 

 

 

 

Omfang 

 

15 moduler af 50 minutter (alle virtuelle) 

Særlige fokuspunkter - At eleverne kan forklare DNA’ opbygning og replikation 

- At eleverne kan forklare proteinsynteser, herunder mutationer 

- Kunne redegøre for og udføre simpel genteknologi og forklare hvad 

man kan bruge gentest til 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

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

Titel 7 

 

Evolution 

Indhold Kernestof: 

Evolution (biologibogen , systime) 

Evolutionens historie (2 sider) 

Darwins finker og artsdannelse (2 sider) 

Livets udvikling (2 sider) 

Blodkredsløbet og åndedrætssystemet Biologi til tiden s. 36-41 

 

 

https://biologibogen.systime.dk/?id=555
https://biologibogen.systime.dk/?id=556
https://biologibogen.systime.dk/?id=557
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Supplerende stof:  sider 

Livets opståen s. 110-114 BiF 

Videnskabs magasinet: Fremtid uden evolution? (5 sider)  

 
Øvelse: 5 sider 

Dissektion af 2 fiske arter 

 

I alt 27 sider 

 

 

Omfang 

 

17 moduler af 50 minutter (alle virtuelle) 

Særlige fokuspunkter - At eleverne kan forklare hvordan arter opstår 

- Kunne redegøre for Darwins evolutionsteori 

- Kunne lave øvelser og tilegne sig viden og bruge det i kontekster 

uden for skolen 

- Få en forståelse af hvordan organer er udviklet og tilpasset livet på 

land 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, elevoplæg, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde,  

 

 

 

 

Retur til forside 

 

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

Titel 8 

 

Økologi 

Indhold Kernestof: 

Økosystemet: BB, 1 side https://biologibogen.systime.dk/?id=574 

A- og biotiske faktorer: BB, 1 side https://biologibogen.systime.dk/?id=574 

Energistrømme og fødekæder (kapitel): 4 sider: 

https://biologibogen.systime.dk/?id=575 

Naturen udvikler sig: BB, 2 sider: https://biologibogen.systime.dk/?id=589 

Naturforvaltning: BB 3 sider : https://biologibogen.systime.dk/?id=619 

Biodiversitet: BB, 1 side: https://biologibogen.systime.dk/?id=590 

Natur eller kultur: BB, 1 side: https://biologibogen.systime.dk/?id=591  

 

Supplerende stof:  

Danske naturtyper: 

https://mst.dk/friluftsliv/undervisning/undervisningsmaterialer/danmarks-

natur/naturtyper/ (7 sider) 

https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Fremtid%20uden%20evolution?&orderby=title&SearchID=68f4fb0e-62fb-4387-a367-804c0987f30b&index=1
https://biologibogen.systime.dk/?id=574
https://biologibogen.systime.dk/?id=574
https://biologibogen.systime.dk/?id=575
https://biologibogen.systime.dk/?id=589
https://biologibogen.systime.dk/?id=619
https://biologibogen.systime.dk/?id=590
https://biologibogen.systime.dk/?id=591
https://mst.dk/friluftsliv/undervisning/undervisningsmaterialer/danmarks-natur/naturtyper/
https://mst.dk/friluftsliv/undervisning/undervisningsmaterialer/danmarks-natur/naturtyper/
https://mst.dk/friluftsliv/undervisning/undervisningsmaterialer/danmarks-natur/naturtyper/
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I alt 20 sider 

BB: Biologibogen; Systime forlaget 

Omfang 

 

16 moduler af 50 minutter alle virtuelle 

Særlige fokus-

punkter 

At give eleven indsigt i respiration, fotosyntese og gæring  
At eleverne kan forklare samspil mellem arter og det omgivende miljø, herunder 
artsdiversitet 

Kunne redegøre for de forskellige stofkredsløb og deres betydning for miljøet  

Kunne forklare energistrømme i fødekæder  

Kunne forklare forskellige danske naturtyper 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, virtuelt arbejde, feltarbejde 

 

Retur til forside 

 


