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

Celler 

Indhold  Kernestof: 
 
Celler s. 7-15 (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: 4 sider 
Exocytose og endocytose: https://www.youtube.com/watch?v=XNGbw9JBCOY 
 
Cellestrukturer: https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8 
 
 
Øvelser: 2 sider 
 
Osmose i kartofler  
Mikroskopi af celler 
 
BIF: Biologi i Fokus (Nucleus)  
 

Omfang 
 

4 moduler af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

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

- At give eleverne erfaring i eksperimentelt arbejde, herunder at gennemføre 
observationer og undersøgelser, bearbejde data og formidle resultaterne 

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

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, animationer, eksperimentelt arbejde 
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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 s. 97-107 BiU B 
 
Supplerende stof: 10 sider 
Rabies www.netdoktor.dk 
Podcast Radio24syv: Vacciner som immun-træning: 
https://www.24syv.dk/programmer/24-spoergsmaal-til-professoren/27952406/
vacciner-som-immun-traening 
Vaccination s. 53-54 BiU B 
Sådan virker HPV-vaccinen:https://www.youtube.com/watch?v=6tiAxgpgJ8c 
Sådan virker en vaccine: 
http://tv.samvirke.dk/video/16631494/sadan-virker-en-vaccine 
 
 
 
Øvelser: 4 sider 
Elisa-øvelse: Påvisning af HIV 
Bakterier og håndhygiejne 
 
BiU: Biologi i udvikling (Nucleus)  

Omfang 
 

20 lektioner af 50 minutter 

 
Særlige 
fokuspunkter 

- At give eleverne indblik i virus opbygning og formering 
- At lære eleverne om immunforsvaret 
- At give eleverne erfaring i eksperimentelt arbejde, herunder at gennemføre 

observationer og undersøgelser, bearbejde data og formidle resultaterne 
- At styrke elevernes mundtlige og skriftlige biologiske formidling i form af 

oplæg, pp. og rapporter. 
- At lære om mikrobiologi, herunder bakteriers vækst, vækstfaktorer og 

resistens 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde,  
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http://www.netdoktor.dk/
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Titel 3 
 

Nervesystemet 

Indhold  Kernestof: 
Nervesystemet: s. 20-25 27-28 BiU B 
Hjernen s. 29-32 BiU B 
Synapser og transmitterstoffer: s. 25-26 BiU B + 51-53 BiF 
 
 
Supplerende stof: 18 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 
Kaffes virkning på hjernen: 
https://www.dr.dk/levnu/krop/video-hvordan-opkvikker-kaffe-vores-hjerne 
Rygning s. 58-59 Biologi til tiden 
VidenOm: Afhængighedens gåde (TV-udsendelse) 
 
STRESS – et tværfaglig projekt med psykologi 
s. 54 og 62-63 BiF 
s. 9-10 BiU B 
https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/mental-sundhed/stress-og-mental-sund
hed 
 
Øvelser 8 sider 
STROOP test 
Sanse og refleks øvelser 
Hastigheden af nervesignal fra astra.dk 
Rygeøvelse 
 
Bog: Biologi i fokus (BIF) 

 
 

18  lektioner af 50 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

- At give elever biologisk indsigt i, hvordan nervesystemet fungerer hos 
mennesker, herunder forskellige ting påvirkning af nervesystemet. 

- At elever bliver i stand til bliver i stand til at anvende denne viden til at 
beskrive og analysere nogle af de konsekvenser det har for helbredet at 
indtage rusmidler, hvorfor man bliver afhængig, samt vurdere hvilke 
behandlingsmetoder der er mulige. 

- At elever kan anvende biologi og psykologi til at forklare stress og 
konsekvenserne af stress og kunne formidle forebyggelses råd og tips til 
bestemte målgrupper 

- 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 
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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/levnu/krop/video-hvordan-opkvikker-kaffe-vores-hjerne
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde, 
fremlæggelser, tværfaglig samarbejde med psykologi, elevoplæg 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 4 
 

Cellulær biokemi 

Indhold  Kernestof: 
Makronæringsstoffer s. 25-35 BiF 
Blodkredsløbet og åndedrætssystemet s. 36-41 Biologi til tiden + s. 194 fra biologibogen 
c+b 
Hvad er enzymer 3 sider fra bioweb.dk  
Respirationsprocessen 35-41 BiF 
 
 
Øvelser: 4 sider  
Regulering af åndedrættet 
Enzymforsøg med bromelin fra ananas 
 

Omfang 
 

12 lektioner af 50 minutter 

 
Særlige 
fokuspunkter 

- 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 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 5 
 

Når vi får børn 

Indhold  Kernestof: 
Mitose og meiose s. 16-17 BiF 
Kromosommutationer s. 59-62 Genetikbogen (Nucleus) 
Hormoner s. 9-11 BiU 
Mandens kønshormoner s. 74 Biologi til tiden 
 
Supplerende stof: 25 sider 
Gruppearbejde om forskellige kromosommutationer og fosterdiagnostik s. 
62-73 Genetikbogen 
Hormonforstyrrende stoffer s. 268-272 biologibogen C+B 
Artikel: Børn af modne mænd for flere mutationer (Videnskab.dk) 
Artikel: Hvad er hormonforstyrrende stoffer (Videnskab.dk) 
Hormonforstyrrende stoffer - Sundhedsmagasinet DR1 
DNA, kromosomer og gener: https://vimeo.com/89250698 
Vikingerne kommer - dansk sæd til eksport. TV2, 2015 
DR-nyhederne - kemiske stoffer i solcreme påvirker sædceller: 
https://www.youtube.com/watch?v=KP15kiGVzWs&feature=youtu.be 
5 veje til Supersæd: 
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.dr.dk%2Finterakti
v%2Fwebfeature%2Fsupersaed2&sa=D 
 
 
 
Øvelse: 2 sider 
Påvirkning af sædceller en mikroskopi øvelse 
 

Omfang 
 

10 lektioner af 50 minutter 

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

med evnen til forplantning og rask afkom 
- Kunne forklare kromosommutationer, hvordan de opstår og 

konsekvenserne af dem 
- Kunne forklare hvordan hormoner reguleres i forhold til mandens 

kønshormoner 
- Kunne forklare og undersøge hvordan forskellige faktorer påvirker 

sædkvaliteten. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, elevoplæg, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde 
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https://vimeo.com/89250698
https://www.youtube.com/watch?v=KP15kiGVzWs&feature=youtu.be
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 6 
 

Genetik  

Indhold  Kernestof: 
DNA s. 81-85 BIF  
Proteinsyntese og genmutationer s. 86-93 BIF  
Genteknologi i praksis s. 95-106 BIF 
Mitokondriel nedarvning s. 128 BiF 
Arv og miljø s. 121-127 BIF 
 
Supplerende stof: 20 sider 
Animation: DNA pakning og replikation 
https://www.youtube.com/watch?v=dKubyIRiN84 
Enæggede tvillinger (2) TV udsendelse om epigenetik (CFU) 
Epigenetik s. 376-378 Biologibogen  
Machado-Joseph diasease aug. 2006 (STX skriftlig eksamen) 
En farlig arv (1) DR2.dk feb. 2020 (CFU) 
 
Øvelser: 4 sider 
Oprensning af DNA fra kiwi 
Elektroforece – På jagt efter min far  
 
 

Omfang 
 

28 lektioner af 50 minutter 

 
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 
- Kunne forklare hvad der påvirker vores gener og hvordan gener 

nedarves 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 7 
 

Evolution (lavet efter nedlukning) 

Indhold  Kernestof: 
Evolution og evolutionshistorie, Systime* 4 sider 
https://biologibogen.systime.dk/?id=554 
Udvikling af arter s. 118-120 BiF 
Livets udvikling, Systime 3 sider 
 
 
Supplerende stof: 15 sider 
Evolution på Restudy: 
https://restudy.dk/undervisning/biologi-evolution-2/lektion/video-
evolution-2/?jwsource=cl 
Darwin og Galabagosøerne s. 110-115 Genetikbogen 
VidenOm: Fremtid uden evolution, udlånt til elever fra CFU  
 
 
Øvelse:  
Ingen øvelser lavet pga. covid-19. Vores tur i Zoo blev aflyst, hvor vi skulle 
have lavet øvelser i skoletjenesten 
 
*  
Vi er gået over til Biologibogen C+B på systime, da alle eleverne har fået 
adgang til den grundet Covid-19. Tak systime:) 

Omfang 
 

14 lektioner af 50 minutter 

 
Særlige fokuspunkter  - At eleverne kan forklare hvordan arter opstår 

- Kunne redegøre for Darwins evolutionsteori 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning-online via Google-meet, Google-platforme, online 
mediet 
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https://biologibogen.systime.dk/?id=554
https://restudy.dk/undervisning/biologi-evolution-2/lektion/video-evolution-2/?jwsource=cl
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 8 
 

Økologi (lavet i nedlukning og delvis genåbning) 

Indhold  Kernestof: 
Økosystemet 2 sider Systime.dk 
Abiotiske og biotiske faktorer 3 sider Systime.dk 
Primær produktion 1 side Systime.dk 
Vækst 1 side Systime.dk 
Energistrømme og  fødekæder 3 sider Systime.dk 
Begrænsende faktorer 1 s. Systime.dk 
C-, N- og P-kredsløbet 3 sider Systime.dk 
 
Supplerende stof: (5 sider) 
Økologiske forhold arter og konkurrance: 
https://www.youtube.com/watch?v=rNjPI84sApQ 
Søer og vandløb: mst.dk 
 
Øvelser:  
Feltture med biotopundersøgelser (10 sider) 
https://docs.google.com/document/d/1G0vD_r3EICj-4uoMaN8OEX1V5u
QrBjm10zeJ2zv8AO0/edit?usp=sharing 
Grundet Covid-19, og måde undervisningen skal tilrettelægges på, går vi på 
små ture ud i området omkring skolen og undersøger forskellige forhold i 
forskellige biotoper, hver gang. 1. gang kyst/vand, 2. gang planters 
fotosyntese lys, skygge, 3. gang planter på forskellige områder. 4. gang dyr i 
landområderne. 

Omfang 
 

31 lektioner af 50 minutter 

 
Særlige fokuspunkter  - At give eleveren 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 lave biotop undersøgelser og forklare resultaterne 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde, 
“gruppearbejde” med passende afstand, ekskursioner ud i naturen 
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