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

Retur til forside 
 
Titel 1 Økologi 
Indhold 

Kernestof: 

En rig natur (BTT 117-121, 124-125)  

            Noter: Kvælstofkredsløbet (2 sider) 

            

Supplerende stof: 

Vandløbs forurening (BTT 126-135) 

Genopretning af søer (BTT 136-140) 

Røde flag vil plage Esbjerg strand (2 sider) 

            (Artikel fra HjertingPosten, 25. april 2015, s. 10-11) 

Grødeskæring (5 sider) 

           (Simonsen, J. K., et al. Aktuel Naturvidenskab 2016, vol. 2, s. 8-12) 

Biodiversitet (1 sider) 

           (EU-kommisionen,http://ec.europa.eu/environment/basics/natural-
capital/biodiversity/index_da.htm) 

Eksperimentelt arbejde: 

Vandløbsundersøgelse (rapport) 

Måling af abiotiske faktorer 

Omfang 20 timer 
 

Særlige fokus-
punkter 

Viden om: Økosystemer i balance/ubalance, akvatiske systemer, vandløbsinverte-
brater, biodiversitet, makroindeks. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Analysere figurer og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller. 
Udtrykke sig skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse af relevante 
faglige begreber. 
Diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til problemstillinger 
med biologisk indhold. 
Indsamle data i laboratoriet og felten, bearbejde og formidle resultater, identificere 
og diskutere fejlkilder, bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde. 
Gruppearbejde i forbindelse med journal- og rapportudførelse og -skrivning. 

 
Retur til forside 
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Titel 2 Celler og genetik 
Indhold Kernestof: 

Celletyper og opbygning (BTT s. 13-15) 

Celledeling (BTT s. 85 og s. 89) 

Genetik (BTT s. 101-116) 

DNA og gener (BTT 149-151) 

Genetik (30 sider) 

           (Genetikkompendium af Thorkild Steenberg 2011, s. 7-37) 

Supplerende stof: 

Blodtyper (5 sider) 

           (Hansen et al., 2013, Biologibogen, Systime, s. 349-352) 

Vejledning til brug af Eldonkort (4 sider) 

Noter: 

Mikrobernes mangfoldige verden (2 sider) 

           (artikel af Thomas Rasmussen 2006, www.viden.jp.dk/galathea/undervisning) 

          Osmose (3 sider) 

Eksperimentelt arbejde: 

Mikroskopering af celler (journal) 

Forsøg med osmose (rapport) 

Bestemmelse af egen blodtype (journal) 

Omfang 20 timer 
 

Særlige fokus-
punkter 

Viden om: Cellers struktur, funktion og cellens evolution, mitose, meiose, geneti-
ske grundbegreber, et-gens nedarvning, krydsningsskemaer, stamtræer samt AB0- 
og rhesus-blodsystemet. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Udtrykke sig skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse af relevante 
faglige begreber. 
Indhente og vurdere kvalitet af biologisk information fra internet. 
Analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller. 
Indsamle data i laboratoriet, bearbejde og formidle resultater, identificere og dis-
kutere fejlkilder, bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde. 
Gruppearbejde i forbindelse med journal- og rapportudførelse og -skrivning. 

 
Retur til forside 
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Titel 3 Fotosyntese og respiration  
Indhold Kernestof: 

Fotosyntese og respiration (BTT 122-123)  
Økosystemets struktur (6 sider) 
(side 13-19 i ”Lærebog i økologi” af J. B. Nielsen og P. K. Nielsen, NNF 1992) 
Primærproducenternes kemi (5 sider) 
(side 18-20, 34 og 46 i ”Primærproducenter” af Benthe Schou, Kemiforlaget 2012) 
 
 
Supplerende stof: 
Mikroorganismer (BTT 141-146) 

Noter: 

Gæring som bioteknologi (8 sider) 

           (herunder artikel af Bent Lyager 2016, 
http://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-5/AN5-2016oelbryg.pdf) 

Eksperimentelt arbejde: 
Fotosyntese og respiration (journal) 
 

Omfang 15 timer 
 

Særlige fokus-
punkter 

Viden om: Fotosyntese, gæring, respiration, planters næringsbehov, ølbrygning.  

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Indhente og vurdere kvalitet af biologisk information fra internet. Analysere figu-
rer og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller.  
Opstille hypoteser og formidle resultater, identificere og diskutere fejlkilder, bear-
bejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde.  
Udtrykke sig skriftligt og mundtligt om biologiske sammenhænge med inddragelse 
af relevante faglige begreber. 
 

 
Retur til forside 
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Titel 4 Makromolekyler 
Indhold Kernestof: 

Kulhydrater, protein og fedt (BTT 25-29) 
Noter:  Organisk stof (4 sider) 
             
 
Supplerende stof: 
Kost og sundhed (BTT 19-24) 
 
Eksperimentelt arbejde: 
Smagstest af forskellige kulhydrater 

 
Omfang 10 timer 

 
Særlige fokus-
punkter 

Viden om: Makromolekylernes rolle i kroppen, opbygningen af kulhydrater, pro-
tein, fedt og DNA, næringsstoffernes energiindhold, energiberegning. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Analysere figurer og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller. 
Udtrykke sig skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse af relevante 
faglige begreber. 
Diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til problemstillin-
ger med biologisk indhold. 
Indsamle data i laboratoriet, bearbejde og formidle resultater, identificere og dis-
kutere fejlkilder, bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde. 
Gruppearbejde i forbindelse med rapportudførelse og -skrivning. 
 

 
Retur til forside 
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Titel 5 Fordøjelse og enzymer 
Indhold Kernestof: 

Fordøjelse og enzymer (7 sider)                                                                       
           (side 86-92 i ”Biologi i udvikling” af Marianne Frøsing  m.fl.,, Nucleus 2014) 
 
Supplerende stof: 
Organsystemer (BTT s. 16-17) 
Blodsukker og diabetes (30-34) 
 
Eksperimentelt arbejde: 
Fordøjelse af stivelse ved enzymet spytamylase (rapport) 

 
Omfang 10 timer 

 
Særlige fokuspunk-
ter 

Viden om: Fordøjelsessystemets opbygning og funktion, enzymernes rolle og 
optima. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Analysere figurer og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller. 
Udtrykke sig skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse af rele-
vante faglige begreber. 
Opstille hypoteser, bearbejde og formidle resultater, identificere og diskutere 
fejlkilder, bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde.  

 
Retur til forside 
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Titel 6 Blod og kredsløb 
Indhold Kernestof: 

Kredsløb, lunger og blodtryk (BTT 35-44) 

Noter:  Blodkredsløbet (1 side) 

            Anaerobt arbejde (2 sider)                                                                       

           (side 127-128 i ”Biologi i udvikling” af Marianne Frøsing  m.fl.,, Nucleus 2014) 

 

 

Supplerende stof: 

Kondition og doping (BTT 44-50)  

 

Eksperimentelt arbejde: 

Dissektion af svinehjerte  

Undersøgelse af puls og blodtryk  

Omfang 15 timer 
 

Særlige fokus-
punkter 

Viden om: struktur og funktion af hjerte-karsystemet samt om betydningen af 
motion 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Udtrykke sig skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse af relevante 
faglige begreber. 

Analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller. 

Indsamle data i laboratoriet, bearbejde og formidle resultater, identificere og dis-
kutere fejlkilder, bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde. 
Gruppearbejde i forbindelse med journal- og rapportudførelse og -skrivning. 

 
Retur til forside 

(samlet rapport) 


