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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 1 

 ØKOLOGI 

Indhold I dette forløb har vi med udgangspunkt i den lokale Guldager Møllebæk, haft fokus på åen som 

økosystem. Vi har blandt andet arbejdet med økosystemers struktur, samspil mellem arter, samspil 

mellem arter og det omgivende miljø, kulstofkredsløbet og hvordan organismer er tilpassede livet i 

vand med hensyn til iltoptag og ernæringsformer. Vi har praktisk undersøgt hvilket liv der er i vand-

løb, målt abiotiske faktorer, målt vandføring og lavet vandløbsprofil, samt udarbejdet et makroin-

deks. Afslutningsvist har vi undersøgt og diskuteret regulativer og de officielle målsætninger for vand-

løb, samt hvordan vi mennesker påvirker vandløbene på ”godt og ondt” i form af vandløbsvedligehold 

og -restaurering, samt forurening af vandløb.  

 

Litteratur 

Egebo, L. A. et al: Biologi til tiden. Nucleus. 2. udgave, 7. oplag 2009 (BTT) s 117-135, 
137øverst 

Sand-Jensen, K. og Lindegaard, C. Ferskvandsøkologi. Gyldendal, 2. udgave, 3. oplag 
2004 (FØ) s 119m-122m, 133n-134, 137 

 

Indhold 

En rig natur, økosystemers struktur, fotosyntese, respiration, planters vækst BTT s. 
117-121, 122-123, 124-125 

Vandets kredsløb BTT s. 126-127 

Vanddyr og iltoptagelse BTT s. 128-129m 

Vandløbet som økosystem, den naturlige å BTT s. 129m-132m 

Når åen forurenes BTT s. 132m-135, 137ø 

Vandløbsvedligeholdelse FØ s 119m-122m 

Målsætning af vandløb FØ s 133n-134 

Vandløbsrestaurering FØ s 137 
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Eksperimentelt arbejde 

Feltundersøgelser v. Guldager Møllebæk (mellemste å), samt databehandling 

 Beskrivelse af Guldager Møllebæks omgivelser 
 Beskrivelse og bestemmelse af planter omkring og i Guldager Møllebæk 
 Indsamling og bestemmelse af makrovanddyr 
 Makroindeks 
 Måling og udregning af vandføring 
 Udarbejdelse af vandløbsprofil 
 Måling af temperatur, iltindhold, pH og næringsstoffer 

Måling af abiotiske vækstfaktorer på land 

 
Andet 

Film: Mange bække små; De ferske vande. Chilbal film 2015 (30 min) 

 

Omfang 

 

27 lektioner af 45 min 

 

Særlige     

fokuspunkter 

Foretage systematiske observationer og indsamle data i felten 
Beskrive, analysere og forklare figurer og data og sætte dem i relation til relevante 
forklaringsmodeller 
Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 
Udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med inddra-
gelse af relevante faglige begreber 
Informationssøgning 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde  

Ekskursion                

                                                                 

 

Retur til forside 
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Titel 2 

 CELLEBIOLOGI OG BIOKEMISKE PROCESSER 

Indhold I dette forløb har vi haft fokus på cellebiologi og biokemiske processer. Med udgangspunkt i levende 

organismer, deres opbygning og udvalgte livsytringer, har vi blandt andet undersøgt og beskrevet hvil-

ke ligheder og forskelle der er mellem de forskellige typer af celler. Vi har praktisk undersøgt mikro-

organismers tilstedeværelse i nærmiljøet, lavet mikroskopi af celler, samt påvist planters fotosyntese og 

respiration. Vi har illustreret fotosyntese og respiration ved molekylemodeller og vurderet og diskute-

ret planters behov for næringsstoffer.  

 

Litteratur 

Egebo, L. A. et al: Biologi til tiden. Nucleus. 2. udgave, 7. oplag 2009 (BTT) s 7-15, 
122-123, 142-144midt, 146midt-147nederst 

Schou, B.: Primærproducenter. 1. udgave 3. oplag 2007 (P) s 19-20, 34, 46 

 

Indhold 

Hvad er biologi? BTT s 7-12 

Dyrecellers, plantecellers, svampecellers, bakteriecellers og viras opbygning og funk-
tion, forskelle og ligheder BTT s 13-15 

Mikroorganismer og vækstfaktorer BTT s 142-144midt, 146midt-147nederst 

Fotosyntese og respiration, planters vækst BTT s 122-123 

Planters behov for næringsstoffer P s 19-20, 34, 46 

 

Eksperimentelt 

Fotosyntese og respiration belyst ved vandpest og pH-indikator BTB 

Mikroskopi af celler; mundhuleskrab, røde blodceller, vandpest 

Undersøgelse af mikroorganismer i nærmiljøet (vækst på agarplader) 

 

Andet 

Bygget molekylemodeller 

 

Omfang 

 

18 lektioner af 45 min 
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Særlige      

fokuspunkter 

Foretage systematiske observationer og indsamle data i laboratoriet 
Udføre eksperimentelt arbejde under hensyntagen til almindelig laboratoriesikkerhed 
Opstille enkle hypoteser som udgangspunkt for biologiske eksperimenter 
Identificere og diskutere fejlkilder og forklare betydningen af kontrolforsøg 
Beskrive, analysere og forklare figurer og data og sætte dem i relation til relevante 
forklaringsmodeller 
Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 
Udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med inddra-
gelse af relevante faglige begreber 
Informationssøgning 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde og pararbejde m opgaver 

Eksperimentelt arbejde 

Journal og rapportskrivning 

 

 

Retur til forside 
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Titel 3 

 MAKROMOLEKYLER, ENZYMER OG FYSIOLOGI 

Indhold I dette forløb har vi haft fokus på makromolekyler, enzymer og fysiologi. Vi har blandt andet arbej-

det med kulhydrater, proteiner og fedts opbygning og biologiske funktioner, samt hvorledes disse 

nedbrydes og optages i kroppen. Vi har undersøgt enzymers overordnede opbygning og funktion, samt 

praktisk undersøgt spytamylases nedbrydning af stivelse, lige som vi har diskuteret og vurderet vigtig-

heden af et funktionelt fordøjelsessystem.  

I dette forløb har vi også undersøgt blodkredsløbets, hjertets og luftvejssystemets opbygning og funkti-

on. Vi har praktisk undersøgt hvordan man måler puls og blodtryk, vitalkapacitet og peakflow, 

samt diskuteret og vurderet hvilken betydning kost og livsstil har på organsystemerne.  Afslutnings-

vist har vi arbejdet med hvordan cellerne udvinder energi fra kulhydrater.   

 

Litteratur 

CCFs December kampagne 2014; Sådan ser vi ud nu - resten er historie… (CCF) 
https://issuu.com/colitiscrohnforeningen/docs/decemberhistorierne2014 

Egebo, L. A. et al: Biologi til tiden. Nucleus. 2. udgave, 7. oplag 2009 (BTT) s 24-29, 
37-44midt 

Fakta om hjertekarsygdomme i Danmark (HF) https://hjerteforeningen.dk/alt-om-
dit-hjerte/noegletal/ 

 

Indhold 

Fordøjelse BTT s 24m-25 

Opbygning og funktion af kulhydrater, fedt og protein BTT s 26-29 

Blodkredsløbet, puls og blodtryk BTT s 35-39, 41-44m 

Luftvejssystemet BTT s 40-41 

 

Eksperimentelt 

Fordøjelse af stivelse ved enzymet spytamylase 

Kostfibres vandbindingsevne og evne til at binde tungmetal belyst ved HUSK 

Målinger af puls og blodtryk i hvile og efter fysisk aktivitet 

Målinger af vitalkapacitet og peakflow 

 

https://issuu.com/colitiscrohnforeningen/docs/decemberhistorierne2014
https://hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/noegletal/
https://hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/noegletal/
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Andet 

Diverse film om bloddonation, hjerte, blodkredsløb og hjertekarsygdomme, samt 
luftvejssystemet fra bloddonor.dk, hjerteforeningen.dk og youtube 

 

Omfang 

 

24 lektioner af 45 min 

Særlige      

fokuspunkter 

Foretage systematiske observationer og indsamle data 
Udføre eksperimentelt arbejde under hensyntagen til alm. laboratoriesikkerhed 
Opstille enkle hypoteser som udgangspunkt for biologiske eksperimenter 
Identificere og diskutere fejlkilder og forklare betydningen af kontrolforsøg 
Beskrive, analysere og forklare figurer og data og sætte dem i relation til relevante 
forklaringsmodeller 
Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 
Udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med inddra-
gelse af relevante faglige begreber 
Informationssøgning 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde og pararbejde mo opgaver 

Eksperimentelt arbejde 

Journal og rapportskrivning 

 

 

Retur til forside 
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Titel 4 

 GENETIK OG BIOTEKNOLOGI 

Indhold I dette forløb har vi haft fokus på genetik og bioteknologi. Vi har blandt andet arbejdet med den 

overordnede opbygning og funktion af DNA, karyotyper, genetiske grundbegreber og sammen-

hængen mellem kromosomer, DNA og gener. Vi har praktisk undersøgt hvordan man kan 

udvinde DNA fra celler og hvordan man bestemmer blodtyper ved hjælp af antistoffer. Med ud-

gangspunkt i krydsningsskemaer og stamtavler, har vi inden for et-gensnedarvning undersøgt 

hvordan gener nedarves, samt hvordan mutationer er årsag til genetisk variation. Vi har vurderet 

og diskuteret vigtigheden af at kende til blodtyper i forbindelse med blodtransfusioner og kvinders 

graviditet.  

I dette forløb har vi også praktisk undersøgt principperne bag gensplejsning og diskuteret og vurde-

ret fordele og ulemper ved gensplejsning og genmodificerede organismer.  

 

Litteratur 

Egebo, L. A. et al: Biologi til tiden. Nucleus. 2. udgave, 7. oplag 2009 (BTT) s 
96nederst-97øverst, 101-111, 141-144midt, 146midt-151, 154-158 

Hansen, N. S et al: Biologibogen. Systime. 3. udgave, 1. oplag 2013 (BB) s 349-352 

 

Indhold 

Den genetiske arv BTT s 101-105, 110-111 

Genetiske grundbegreber BTT s 106-109 

Blodtyper BB s 349-352 

Opbygning og funktion af DNA, DNA-replikation BTT s 149-151  

Mikroorganismer, vækstfaktorer og princippet i gensplejsning BTT s 141-144midt, 
146midt-151, 154-158 

 

Eksperimentelt 

Blodtypebestemmelse med antistoffer 

Isolering af DNA fra tomat 

Princippet i gensplejsning (tørforsøg) 

 

Omfang 

 

24 lektioner af 45 min 

 

 



 

Side 9 af 9 

Særlige fokus-

punkter 

Identificere og diskutere fejlkilder og forklare betydningen af kontrolforsøg 
Beskrive, analysere og forklare figurer og data og sætte dem i relation til relevante 
forklaringsmodeller 
Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 
Udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med ind-
dragelse af relevante faglige begreber 
Diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til problemstillin-
ger med biologisk indhold. 
Informationssøgning 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde, pararbejde m opgaver  

 

 

 

Ovenstående undervisningsbeskrivelse dækker i alt 93 læste lektioner. Der til skal der lægges 6 lektioner 

til generel opsamling og eksamensforberedelse. Dvs. i alt er der læst 99 lektioner med holdet, hvilket er 

en målopfyldelse på 99%. 


