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

 

Titel 1 

 

Celler 

Indhold Kernestof: 

Prokaryote celler, BB, 0,5 sider 

Eukaryote celler, BB, 2 sider 

Cellemembranen, BB, 1,8 sider 

Livets udvikling, BB, 2,4 sider 

Passiv transport, BB, 3,2 sider 

Aktiv transport, BB, 1 side 

Dyre, plante og svampeceller, BB, 1,4 sider 

 

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 

 

Øvelser: 2 sider 

 

Osmose i kartofler 

Livets udvikling 

 

BB: biologibogen 

 

I alt antal sider for temaet: 25 

Omfang 

 

12 moduler af 50 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

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

samt menbranprocesser, samt evolutionen liv, med særligt fokus på over-

gangen fra pro til eukaryot. 

- 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, virtuelle arbejdsformer, eksperimentelt arbejde 

 

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

Titel 2 

 

Økologi 

Indhold Kernestof: 

Økosystemet: BB, 1,4 sider  

A- og biotiske faktorer: BB, 3,1 sider  

Energistrømme og fødekæder, BB, 3,4 sider 

Vækst, BB, 0,7 side 

Begrænsende faktorer, BB, 1 side 

Fotosyntesen tæt på, BB, 1 side 

Lys og mørkeprocessen, BB, 3,1 sider (overordnet) 

Primær produktion, 0,6 side 

Fødekæder, BB, 3,5 sider 

Livet i havet, BB, 5,1 sider 

Kulstofkredsløbet, BB 1,7 sider 

Klimaforandringer, BB, første del 1 side 

 

 

Supplerende stof: 18 sider 

Iltsvind side 50-55 i mikrobskopisk liv (Nucleus) 

 

Biodiversitet ved kysterne og menneskelig påvirkning: 5 sider 

”The blue planet 2: kyster” CFU 

 

Kampagnen mod klimaet: 7 sider 

https://www.dr.dk/drtv/se/kampagnen-mod-klimaet_198525  

 

Udledning af spildevand i øresund: 6 sider 

https://www.hofor.dk/nyhed/udledning-af-spildevand-baggrund/  

https://www.dn.dk/nyheder/politikerne-vil-sende-tonsvis-af-forurenet-
kloakvand-direkte-ud-i-oresund/  

https://finans.dk/politik/ECE12168935/professor-forklarer-derfor-er-
udledning-af-spildevand-i-oeresund-et-problem/?ctxref=ext 

 
 

Øvelser: 10 sider 

Bladets farvestoffer 

Biotop undersøgelse Kastrup strandpark 

Mikroskopi 

 

I alt antal sider for temaet: 65  

Omfang 

 

28 moduler af 50 minutter 

https://www.dr.dk/drtv/se/kampagnen-mod-klimaet_198525
https://www.hofor.dk/nyhed/udledning-af-spildevand-baggrund/
https://www.dn.dk/nyheder/politikerne-vil-sende-tonsvis-af-forurenet-kloakvand-direkte-ud-i-oresund/
https://www.dn.dk/nyheder/politikerne-vil-sende-tonsvis-af-forurenet-kloakvand-direkte-ud-i-oresund/
https://finans.dk/politik/ECE12168935/professor-forklarer-derfor-er-udledning-af-spildevand-i-oeresund-et-problem/?ctxref=ext
https://finans.dk/politik/ECE12168935/professor-forklarer-derfor-er-udledning-af-spildevand-i-oeresund-et-problem/?ctxref=ext
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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 et stofkredsløb og dens betydning for miljøet, og klimaet 

Kunne forklare energistrømme i fødekæder  

Kunne lave biodiversitetsundersøgelse og forklare resultaterne. 

Kunne forholde sig til problemstillinger som er aktuelle 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde, 

virtuelt arbejde, feltarbejde 

 

Retur til forside 

 

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

Titel 2 

 

Virus og immunforsvaret 

Indhold Kernestof: 

Fra kapitlet ”Mikroorganismer og immunforsvaret” 

Immunforsvaret, BB 0,4 sider 

Det uspecifikke forsvar, BB 3,4 sider 

Det specifikke forsvar, BB 4,6 sider 

Lymfesystemet, BB, overordnet, 1 side 

Mikroorganismer, BB, overordnet, 2 sider 

Virus, BB, 2,2 sider 

Forebyggelse af infektioner, BB, 3 sider 

 

Virus og virusinfektion s. 43-48 Biologi i Udvikling B 

Virus og bakterier: Sundhedsguiden.dk 2 sider 

 

Supplerende stof: 15 sider 

Bakterieteorien: https://www.youtube.com/watch?v=N9LC-3ZKiok 

Corona situationen i DK 

https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d 

 

Tidligere epidemier i danmark: mysteriet om danske dræber-sygdomme ep 1 (DR) 

https://www.dr.dk/drtv/se/mysterierne-om-danmarks-draebersygdomme_203465 

 

Opdagelsen af den første vaccine: 

https://www.youtube.com/watch?v=yqUFy-t4MlQ  

Hvordan laver man en vaccine(overordnet)? 
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/corona-vaccine 
Hvordan laver man en vaccine? https://videnskab.dk/forskerzonen/krop-

sundhed/corona-hvor-langt-er-vi-med-at-udvikle-en-vaccine 

 

Øvelser: 2 sider 

Hygiejne forsøg 

https://www.youtube.com/watch?v=N9LC-3ZKiok
https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d
https://www.dr.dk/drtv/se/mysterierne-om-danmarks-draebersygdomme_203465
https://www.youtube.com/watch?v=yqUFy-t4MlQ
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/corona-vaccine
https://videnskab.dk/forskerzonen/krop-sundhed/corona-hvor-langt-er-vi-med-at-udvikle-en-vaccine
https://videnskab.dk/forskerzonen/krop-sundhed/corona-hvor-langt-er-vi-med-at-udvikle-en-vaccine
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Antistof tests for Corona (vi tester Danmark) (IgM, IgG) 

 

 

 

I alt antal sider for temaet: 45 

 

Omfang 

 

24 Moduler af 50 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter 

- 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 op-

læg, pp. og rapporter. 

- At lære om mikrobiologi, herunder bakteriers vækst, vækstfaktorer  

- Diskutere etik og moral i forhold til vacciner 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde, Kahoot, induktive for-

søg 

 

 

Retur til forside 

 

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

Titel 2 

 

Nervesystemet 

Indhold Kernestof: 

Hjernen s. 29-32 Biologi i Udvikling B 

 

Fra kapitlet ”nervesystemet” i Biologibogen: 

Nervesystemet, BB, 2,9 sider 

Det elektriske Nervesignal, BB, 1,7 sider 

Det kemiske nervesignal, BB, 4,1 sider 

Psykedeliske stoffer, BB, 0,5 sider 

Kokain, BB, 1,5 sider 

 

Supplerende stof: (15 sider) 

Hjernen menneske forsøg: https://www.dr.dk/tv/se/menneskeforsoeg-
ii/menneskeforsoeg-2/menneskeforsoeg-3-10#!/  

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: Afhængighedens gåde (CFU) 

https://www.dr.dk/tv/se/menneskeforsoeg-ii/menneskeforsoeg-2/menneskeforsoeg-3-10#!/
https://www.dr.dk/tv/se/menneskeforsoeg-ii/menneskeforsoeg-2/menneskeforsoeg-3-10#!/
https://www.youtube.com/watch?v=KZVIFrLxNCw
https://www.youtube.com/watch?v=9Hlj0xYSllU
https://www.youtube.com/watch?v=fHRC8SlLcH0


 

 

Side 6 af 9 

 

 

Øvelser: 5 sider 

STROOP test 

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

Rygeøvelse 

 

I alt antal sider for temaet: 35 

Omfang 

 

24 moduler af 50 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

- 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 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 2 

 

Mad og Energi 

Indhold Kernestof: 

Alle fra kapitlet ”Fysiologi” i Biologibogen: 

Fysiologi, BB, 1 side 

Hvad er sundhed, BB, 1 side 

Kulhydrater: BB, 3,8 sider 

Fedtstoffer, BB 3,9 sider 

Protein, BB, 3,3 sider 

Enzymer, BB, 0,8 sider 

Enzymers aktivitet, BB, 2,1 sider 

Enzymer i fordøjelsen 1,8 sider 

Fordøjelsen, BB, 3,5 sider 

Insulin og glukagon, BB, 2,8 sider 

 

Respirationsprocessen, Biologi i fokus side 35-41 (7 sider) 

Blodkredsløbet og åndedrætssystemet s. 36-41 Biologi til tiden (6 sider) (overord-

net. Kommer i fokus igen i evolution) 

 

Supplerende stof 10 sider 

https://astra.dk/tildinundervisning/hastigheden-nervesignal
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Animation: Insulin https://www.youtube.com/watch?v=OYH1deu7-4E 

Film: Sandheden om kulhydrater (CFU) 

Glykæmisk index, Biologi i fokus, side 32 (1 side) 

 

Øvelser: 5 sider  

Forsøg med knækbrød og spytamylase 

Dissektion af hjerte/lunge system (udskudt til evolution pga corona) 

Demonstrationsforsøg med katalase 

Undersøgelse af kostenes indhold i køkkenet  

 

I alt antal sider for temaet: 52 

 

Omfang 

 

24 moduler af 50 minutter (heraf 8 virtuelle pga corona) 

Særlige fokus-

punkter 

- 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 

 

Retur til forside 

 

 

Titel 2 

 

Genetik 

Indhold Kernestof: 

Genetik og evolution, BB, 1,8 sider 

Arvematerialet, 2,3 sider 

Replikation, BB, 1,6 sider 

Mitose, BB, 2,5 sider 

Meiose, BB, 2 sider 

Proteinsyntesen, BB, 5,7 sider 

Genetiske grundbegreber, BB, 1,5 sider 

Genetisk variation, BB, 1,5 sider 

Genmutationer, BB, 2,6 sider 

Kromosommutationer, BB, 1,1 sider 

Kromosomtalsmutationer, BB, 1,3 sider 

Epigenetik, BB, 1,2 sider 

 

Eksempler på bioteknologier fra BB: 

- Gensplejsning, 3,9 sider 

- CRISPR 0,7 sider 

- PCR, 1 side 

 

Supplerende stof: 15 sider 

Animation: DNA pakning og replikation 

https://www.youtube.com/watch?v=OYH1deu7-4E
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https://www.youtube.com/watch?v=dKubyIRiN84 

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

Min indre kode DRkultur 26. nov 2014 (CFU) 

Animation på engelsk - Antal kromosomer ved celledeling 
 

 

Øvelser: 5 sider 

Elektroforece – På jagt efter min far  

Blodtypebestemmelser Eldonkort 

Karyotype bestemmelse 

 

I alt antal sider for temaet: 50 

 

Omfang 

 

24 moduler af 50 minutter 

Særlige fokuspunk-

ter 

- 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 ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde, 

Formidling 

 

 

 

Retur til forside 

 

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

Titel 2 

 

Evolution 

Indhold Kernestof: 

Evolution, BB, 1,6 sider 

Evolutionens historie, BB, 2,6 sider 

Darwins finker og artsdannelse, BB, 2,3 sider 

Bekæmpelse af infektionssygdomme, BB, 3,5 sider 

Bakterier, BB, 3,6 sider 

Blodkredsløbet og åndedrætssystemet Biologi til tiden s. 36-41 

 

Supplerende stof:  15 sider 

Darwin og Galabagosøerne s. 110-115 Genetikbogen 

Videnskabs magasinet: Fremtid uden evolution? (5 sider)  

Tilpasninger: https://undervisning.wwf.dk/6-tilpasninger 

 

 
Øvelse: 10 sider 

https://www.youtube.com/watch?v=dKubyIRiN84
https://youtu.be/gcz1FOWw0Cg
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
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Dissektion af 2 fiske arter 

Komparativ sammenligning af hjerter (dissektion af hjerte/lunge kredsløb) 

Antibiotika resistens (Evolutionære flaskehalse) 

Evolution og klassifikation Zoologisk Have København (eller lign.) 

 

 

I alt antal sider for temaet: 30 

 

Omfang 

 

20 moduler af 50 minutter 

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 

- Kunne forstå og forklare hvordan selektionspres kan øge antibiotika 

resistens problemer 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, elevoplæg, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde, ud af 

huset 

 

 

 

 

Retur til forside 

 


