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Titel 1 Celler

Indhold
Kernestof:

Prokaryote celler, BB, 0,5 sider

Bakteriers opbygning, BB, 2,4 sider

Eukaryote celler, BB, 2 sider

Cellemembranen, BB, 1,8 sider

Passiv transport, BB, 3,2 sider

Aktiv transport, BB, 1 sider

Mitose og Meiose, BB, 1,3 sider

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

Livets udvikling, BB, 2,4 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: 2 sider

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

Øvelser: 1 side (demonstrationsforsøg

Osmose i kartofler

BB: biologibogen

I alt antal sider for temaet: 23

Omfang
15 moduler af  50 minutter (alle virtuelle)
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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


Særlige
fokuspunkter -          At give eleverne biologisk indsigt i opbygningen af  pro- og

eukaryote celler, samt menbranprocesser, samt evolutionen liv, med
særligt fokus på overgangen fra pro til eukaryot.

-          At give eleverne indblik i eksperimentelt arbejde, herunder at
gennemføre observationer og bearbejde data

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

Væsentligste
arbejdsformer Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, tekstlæsning, figurtræning

Titel 2
Mad og Energi

Indhold
Kernestof:

Alle tekster er fra kapitlet ”Fysiologi” i Biologibogen:

Kostens indhold: (overordnet)

Fysiologi, BB, 1 side

Hvad er sundhed, BB, 1 side

Kost og ernæring, BB, 3 sider

Kulhydrater: BB, 3,8 sider

Fedtstoffer, BB 3,9 sider (overordnet)

Protein, BB, 3,3 sider (overordnet)

Enzymer og fordøjelse:

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

Diabetes, BB, 2 sider

Respiration:

Respiration, BB, 1,1 sider
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Mæleksyregæring, BB, 0,4 sider

Supplerende stof 10 sider

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: 1 sider

Undersøgelse af  kostens indhold i køkkenet

I alt for temaet: 40 sider

Omfang 20 moduler af  50 minutter (alle virtuelle, med de forbehold virtuel undervisning
medfører)

Særlige
fokuspunkter Give eleverne øget indsigt i makromolekylers opbygning og funktion

Biokemiske processer i form af  aerob og anaerob respiration

Enzymers opbygning, funktion samt faktorer der påvirker enzymaktiviteten

Væsentligste
arbejdsformer Klasseundervisning, skriftligt arbejde, virtuelt arbejde, relatere biologisk viden til

hverdagen i hjemmet, figurtræning

Titel 3 Hjernen og Nervesystemet

Indhold
Kernestof:

Hjerneområder der styrer homeostasen, BB, 1,4 sider

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


Supplerende stof: (15 sider)

Hjernen s. 29-32 Biologi i Udvikling B

Hjernen menneske forsøg:
https://www.dr.dk/tv/se/menneskeforsoeg-ii/menneskeforsoeg-2/menneskefors
oeg-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 Biologi i Udvikling B

Dopamin og afhængighed: Afhængighedens gåde (CFU)

Øvelser: 2 sider

STROOP test

I alt for temaet 30 sider

Omfang 32 moduler af  50 minutter (alle virtuelle, med de forbehold virtuel undervisning
medfører)

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 konsekvenserdet har for
helbredet at indtage 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  selvstændigt research og oplæg

Væsentligste
arbejdsformer Klasseundervisning, skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde,

fremlæggelser, elevoplæg
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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.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


Titel 4 Immunforsvaret

Indhold
Kernestof:

Fra kapitlet ”Mikroorganismer og immunforsvaret”

Mikroorganismer og immunologi, BB, 1,4 sider

Mikroorganismer, BB, 1,8 sider

Virus, BB, 1,3 sider

Immunforsvaret, BB 0,4 sider

Det uspecifikke forsvar, BB 3,4 sider

Det specifikke forsvar, BB 4,6 sider

Lymfesystemet, BB, 1 side

Forebyggelse af  infektioner, BB, 3 sider

Bekæmpelse af  infektionssygdomme, BB, 2,3 sider

Supplerende stof: 20 sider

Immunforsvaret, DR bodybio,
https://www.youtube.com/watch?v=fyHsHvT9H3Y

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

Opdagelsen af  håndvask, Artikel fra DR,
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/blev-haanet-og-latterliggjort-laege-re
ddede-massevis-af-kvinders-liv-ved

Opdagelsen af  den første vaccine:
https://www.youtube.com/watch?v=yqUFy-t4MlQ

På vej mod den næste vaccine:

https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/corona-vaccine

Hvordan laver man en vaccine:

https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/skal-testes-paa-dyr-og-tusindvis-af-

mennesker-her-er-de-trin-en-vaccine-skal

Hvad er en mRNA vaccine?
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/rna-coronavacciner-kan-vi-stole-paa-d
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https://www.youtube.com/watch?v=fyHsHvT9H3Y
https://www.youtube.com/watch?v=N9LC-3ZKiok
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/blev-haanet-og-latterliggjort-laege-reddede-massevis-af-kvinders-liv-ved
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/blev-haanet-og-latterliggjort-laege-reddede-massevis-af-kvinders-liv-ved
https://www.youtube.com/watch?v=yqUFy-t4MlQ
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/corona-vaccine
https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/skal-testes-paa-dyr-og-tusindvis-af-mennesker-her-er-de-trin-en-vaccine-skal
https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/skal-testes-paa-dyr-og-tusindvis-af-mennesker-her-er-de-trin-en-vaccine-skal
https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/skal-testes-paa-dyr-og-tusindvis-af-mennesker-her-er-de-trin-en-vaccine-skal
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/rna-coronavacciner-kan-vi-stole-paa-dem?fbclid=IwAR1Plboyp7SY-414JSUZrn1CwLKzW1SyWhKTAO2JYq2SRvlDxv252BCyl0E
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/rna-coronavacciner-kan-vi-stole-paa-dem?fbclid=IwAR1Plboyp7SY-414JSUZrn1CwLKzW1SyWhKTAO2JYq2SRvlDxv252BCyl0E


em?fbclid=IwAR1Plboyp7SY-414JSUZrn1CwLKzW1SyWhKTAO2JYq2SRvlDxv
252BCyl0E

I alt antal sider for temaet: 40

Omfang 32 moduler af  50 minutter (alle virtuelle, med de forbehold virtuel undervisning
medfører)

Særlige
fokuspunkter - At give eleverne indblik i virus opbygning og formering

- At lære eleverne om immunforsvaret

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

-      At give elever indblik i hvordan vacciner opfindes, og de teknologiske
fremskridt i biologien i dag

- At lære om mikrobiologi, herunder bakteriers vækst, vækstfaktorer

- Diskutere etik og moral i forhold til vacciner

Væsentligste
arbejdsformer Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, fremlæggelser, elevoplæg

Titel 5 Genetik

Indhold
Kernestof:

Genetik og evolution, BB, 1,8 sider

Genetiske grundbegreber, BB, 0,9 sider

Arvematerialet, 2,3 sider

Replikation, BB, 1,6 sider

Mitose, BB, 2,5 sider

Meiose, BB, 2 sider

Kromosommutationer, BB, 1,1 sider

Kromosomtal Mutationer, BB, 1,3 sider
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https://videnskab.dk/teknologi-innovation/rna-coronavacciner-kan-vi-stole-paa-dem?fbclid=IwAR1Plboyp7SY-414JSUZrn1CwLKzW1SyWhKTAO2JYq2SRvlDxv252BCyl0E
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/rna-coronavacciner-kan-vi-stole-paa-dem?fbclid=IwAR1Plboyp7SY-414JSUZrn1CwLKzW1SyWhKTAO2JYq2SRvlDxv252BCyl0E


Proteinsyntesen, BB, 5,7 sider

Genetisk variation, BB, 1,5 sider

Genmutationer, BB, 2,6 sider

Epigenetik, BB, 1,2 sider

Genteknologi, BB, 0,2 sider

PCR, BB, 0,7 sider

Elev-valgte emner:
Kloning, BB, 1,5 sider
CRISPR, 0,7 sider

Mendel, BB, 3,6 sider

Supplerende stof: 20 sider

Animation: DNA pakning og replikation
https://www.youtube.com/watch?v=dKubyIRiN84

Animation på engelsk - Antal kromosomer ved celledeling

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

Dødelige gener - den færøske forbandelse (CFU)

I alt for temaet: 45 sider

Omfang 32 moduler af  50 minutter (alle virtuelle, med de forbehold virtuel undervisning
medfører)

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

kan gå galt når celler deler sig

- At eleverne kan forklare proteinsynteser, herunder mutationer og
hvilken betydning mutationer kan have på godt og ondt

- Kunne redegøre for genteknologi og forklare hvad man kan bruge
gentest til

-      Kunne indsamle og formidle viden om forskellige anvendte
genteknologier og de etiske problemstillinger der er forbundet med
dem

Væsentligste
arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, research, Formidling
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https://www.youtube.com/watch?v=dKubyIRiN84
https://www.youtube.com/watch?v=dKubyIRiN84
https://youtu.be/gcz1FOWw0Cg


Titel 6 Evolution:

Indhold
Kernestof:

Hvad er evolution:

Evolution, BB, 1,6 sider

Evolutionens historie, BB, 2,6 sider

Livets udvikling, BB, 3,6 sider

Livet går fra vand til land:

Blodkredsløbet, BB, 0,5 sider

Hjertets opbygning, BB, 2,5 sider

Lungerne, BB, 2,9 sider

Darwins finker og artsdannelse, BB, 2,3 sider

Evolutionen på speed:

Menneskets påvirkning på selektionen, BB, 2,2 sider

Bekæmpelse af  infektionssygdomme, BB, 3,5 sider

Bakterier, BB, 3,6 sider

Supplerende materialer: 10 sider

DNA ligheder mellem menneske og chimpanse:
https://www.youtube.com/watch?v=IbY122CSC5w

Fremtid uden evolution? DR2 Viden om

Øvelse: 3 sider

Dissektion af  fisk, en undersøgelse af  tilpasningerog homologe og analoge træk

I alt for temaet: 38 sider

Omfang 20 moduler af  50 minutter (heraf  8 fysisk, og 12 virtuelle)
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https://www.youtube.com/watch?v=IbY122CSC5w


Særlige
fokuspunkter - At eleverne kan forklare hvordan arter opstår

- Kunne redegøre for Darwins evolutionsteori

- Kunne lave øvelser og få indblik i hvilke tilpasninger livet har
gennemgået igennem tiden

- Kunne forstå og forklare hvordan selektionspres kan øge antibiotika
resistens problemer

Væsentligste
arbejdsformer Klasseundervisning, elevoplæg, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde, virtuelt

arbejde

Titel 7 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

Primær produktion, 0,6 side

Fødekæder, BB, 3,5 sider

Kulstofkredsløbet, BB 2,8 sider

Kvælstofkredsløbet (overordnet), 4,3 sider

Fosfor kredsløbet, BB, 1,7 sider

Naturen udvikler sig, BB, 2,2 sider

Biodiversitet, BB, 1,4 sider

Klimaforandringer, BB, første del 1 side
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Øvelser: 6 sider

Bladets farvestoffer

Mikroskopi

I alt for temaet: 35 sider

Omfang 20 moduler af  50 minutter (alle fysiske)

Særlige
fokuspunkter

[Indsæt særlige fokuspunkter herunder kompetencer, læreplanens mål,
progression]

Væsentligste
arbejdsformer

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af  fagprogrammer/skriftligt
arbejde/eksperimentelt arbejde]
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