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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Side 2 af 11 

Titel 1 ØKOLOGI 

Indhold I dette forløb har vi med udgangspunkt i I.C. Møllerparken i Esbjerg (en nedlagt 

kirkegård) undersøgt om de økologiske grundbegreber kan anvendes på en anlagt 

park i midtbyen. Vi har arbejdet med økosystemers struktur, samspil mellem arter, 

samspil mellem arter og det omgivende miljø, samt kulstofkredsløbet. Praktisk har 

vi målt på abiotiske fakorer, belyst og undersøgt parkens potentiale for biodiversi-

tet, samt undersøgt sammenhængen mellem blades takkede/helrandede kant og de 

klimabælter træerne og buskene naturligt vokser i, samt sammenholdt planters be-

hov for CO2, med kulstofkredsløbet generelt. Afslutningsvist har vi undersøgt og 

diskuteret naturbegrebet og hvorledes mennesker tillægger naturen værdi. 

 

Litteratur og indhold 

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

systemers struktur) 

Emmeche, C. og Bredsdorff, T.: Natur. Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 27. 

juni 2018 fra http://denstoredanske.dk/ index.php?sideId=130350. Et uddrag af 

teksten er læst. 

Frøsig, M., Hede, K., Jørgensen, F.G., Paludan-Müller, P.: Biologi i Udvikling.     

Nucleus 20xx s 28-32 (C-kredsløb), 35-37 (konkurrence)  

Ingeniøren.dk (Holm 2012): Forskere: Tab af biodiversitet er større problem end klimakrisen 

https://ing.dk/artikel/forskere-tab-af-biodiversitet-er-storre-problem-end-

klimakrisen-125997 

Sell, H. og Hansen, M.D.D: Biodiversitet i byen. Natur og Museum. 54. årg. nr. 1. 

2015 s 1-9 (biodiversitet i byen), 11-23 (regler for biodiversitet) 

Videnskab.dk (Christiansen 2015): Naturen kan gøre dig kreativ. 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/naturen-kan-gore-dig-kreativ 

 

http://denstoredanske.dk/%20index.php?sideId=130350
https://ing.dk/artikel/forskere-tab-af-biodiversitet-er-storre-problem-end-klimakrisen-125997
https://ing.dk/artikel/forskere-tab-af-biodiversitet-er-storre-problem-end-klimakrisen-125997
https://videnskab.dk/kultur-samfund/naturen-kan-gore-dig-kreativ
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Eksperimentelt arbejde 

Bladøvelse 

Måling af abiotiske vækstfaktorer 

Tjek potentiale for biodiversitet 

 

Omfang 

 

24 lektioner á 45 min 

Særlige          

fokuspunkter 

 

̶ anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse af 
enkle problemstillinger i faget  

̶ udføre enkle kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser i laborato-
riet og i felten under hensyntagen til sikkerhed  

̶ udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængen-
de faglige forklaringer  

̶ anvende faglig viden og metoder til undersøgelse og stillingtagen i forbindelse med 
samfundsmæssige, teknologiske og etiske udfordringer og problemstillinger og til at 
udvikle og vurdere løsninger  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Ekskursion                

                                                                Retur til forside 
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Titel 2 CELLEBIOLOGI OG ORGANSYSTEMER 

Indhold I dette forløb har vi haft fokus på cellebiologi og huden som organsystem. Med 

udgangspunkt i levende organismer, har vi blandt andet undersøgt og beskrevet 

hvilke ligheder og forskelle der er mellem forskellige typer af celler, samt med ud-

gangspunkt i huden, arbejdet med form og funktion af kroppens mange forskellige 

celler. Vi har mikroskoperet dyreceller og planteceller, ligesom vi ud fra selv-

designede forsøgsopstillinger har forsøgt påvisning af ”vaskekonehænder” / ”ro-

sinfingre” med fokus på at belyse osmose, samt forskellene mellem kvalitative og 

kvantitative resultater.  

 

Litteratur og indhold 

Astra.dk: Hvor stor er huden? https://astra.dk/tildinundervisning/hvor-stor-er-huden 

Egebo, L. A. et al: Biologi til tiden. Nucleus. 2. udgave, 7. oplag 2009 s 7-12 (hvad er 

biologi?), 13-15 (dyre-, plante-, svampe-, bakteriecellers og viras opbygning og 

funktion, forskelle og ligheder) 

Netdoktor.dk (Bjørn 2015): Vabler (blærer i huden): 

https://netdoktor.dk/foerstehjaelp/vabler-blaerer.htm 

Sørensen, A.B., Pedersen, B.J., Østergaard, C., Troelsen, H., Falkenberg, H., Ravn-

sted-Larsen, L., Gasbjerg, P.K., Wolf. T.: Biologi C + B. Systime 2008. 1. udgave s 9-

12 (celler), 35-36 (osmose) 

Videnskab.dk (Sjøgren 2016): Hvilke af kroppens celler skifter vi oftest ud? 

https://videnskab.dk/naturvidenskab/hvilke-af-kroppens-celler-skifter-vi-oftest-ud 

Videnskab.dk (Urth 2013): Hvorfor bliver fingre rynkede af vand? 

https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvorfor-bliver-fingre-rynkede-af-vand 

 

 

https://astra.dk/tildinundervisning/hvor-stor-er-huden
https://netdoktor.dk/foerstehjaelp/vabler-blaerer.htm
https://videnskab.dk/naturvidenskab/hvilke-af-kroppens-celler-skifter-vi-oftest-ud
https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvorfor-bliver-fingre-rynkede-af-vand
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Eksperimentelt 

Mikroskopi af celler; mundhuleskrab, røde blodceller, vandpest 

Påvisning af ”vaskekonehænder” / ”rosinfingre” 

Omfang 15 lektioner á 45 min 

Særlige         

fokuspunkter 

 

̶ anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse af 
enkle problemstillinger i faget  

̶ udføre enkle kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser i laborato-
riet og i felten under hensyntagen til sikkerhed  

̶ bearbejde og præsentere resultater fra eksperimentelt arbejde hensigtsmæssig, her-
under foretage enkle beregninger og benytte enkle matematiske modeller og rele-
vante repræsentationer  

̶ analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori  

̶ udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængen-
de faglige forklaringer  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde og pararbejde 

Eksperimentelt arbejde 

Journal og rapportskrivning 

Retur til forside 
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Titel 3 DNA OG GENETIK 

Indhold I dette forløb har vi haft fokus på DNA, genetik og nedarvning. Vi har arbejdet 

med den overordnede opbygning og funktion af DNA, kopiering af DNA, karyo-

typer, genetiske grundbegreber og sammenhængen 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 udgangspunkt i 

krydsningsskemaer og stamtavler, har vi inden for et-gens nedarvning 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.  

 

Litteratur og indhold 

Egebo, L. A. et al: Biologi til tiden. Nucleus. 2. udgave, 7. oplag 2009 s 96nederst-

97øverst (kromosomsygdomme), 101-111 (den genetiske arv, genetiske grundbe-

greber), 149-151 (DNA) 

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

per) 

 

Eksperimentelt 

Blodtypebestemmelse med antistoffer 

Demo: Et-gens nedarvning ved majs (grøn vs. albino, 3:1) 

Isolering af DNA fra spyt 

 

Omfang 24 lektioner á 45 min 
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Særlige          

fokuspunkter 

 

 

̶ anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse af 
enkle problemstillinger i faget  

̶ udføre enkle kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser i laborato-
riet og i felten under hensyntagen til sikkerhed  

̶ bearbejde og præsentere resultater fra eksperimentelt arbejde hensigtsmæssig, her-
under foretage enkle beregninger og benytte enkle matematiske modeller og rele-
vante repræsentationer  

̶ analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori  

̶ indhente, anvende og vurdere biologifaglig information fra forskellige kilder  

̶ udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængen-
de faglige forklaringer  

̶ anvende faglig viden og metoder til undersøgelse og stillingtagen i forbindelse med 
samfundsmæssige, teknologiske og etiske udfordringer og problemstillinger og til at 
udvikle og vurdere løsninger  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Pararbejde 

Eksperimentelt arbejde 

Retur til forside 
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Titel 4 BIOTEKNOLOGI OG BIOKEMISKE PROCESSER 

Indhold I dette forløb har vi haft fokus på bioteknologi og biokemiske processer. Vi har 

illustreret fotosyntese og respiration igennem opgaver og molekylemodeller, påvist 

CO2 ved pH-indikator, digital dataopsamling af CO2 fra blade, samt diskuteret plan-

ters behov for næringsstoffer. Igennem projektarbejde har vi undersøgt muligheden 

for at udvikle fremtidens gadelygter ud fra bioluminescerende alger og gensplejsning 

af større planter, samt diskuteret fordele og ulemper ved gensplejsning og genmodi-

ficerede organismer. 

 

Litteratur og indhold 

Egebo, L. A. et al: Biologi til tiden. Nucleus. 2. udgave, 7. oplag 2009 s 122-123 (foto-

syntese, respiration, processer i en plantecelle)   

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

Tekno.dk (Andreasen 2004): Nye gensplejsede planter til nye formål. Introduktionsmateri-

ale fra Teknologirådet til vurdering af nye gensplejsede planter. 

http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p05_GM-planter_borgerjuryens _Introduktionsmateriale.pdf 

Et uddrag læst fra side 19-24, 36-38.   

Videnskab.dk (Ejlsted og Simonsen 2018): Fremtidens gadelamper kan være oplyst af alger 

https://videnskab.dk/naturvidenskab/fremtidens-gadelamper-kan-vaere-oplyst-af-alger 

 

Eksperimentelt 

Demo: Bioluminiscens hos alger 

Digital dataopsamling af CO2 fra blad 

Gensplejsning ved plasmid, markørgen, ønskede gen (papir, saks, tape) 

Påvise CO2 i udåndingsluften fra mennesker ved pH-indikator BTB 

http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p05_GM-planter_borgerjuryens%20_Introduktionsmateriale.pdf
https://videnskab.dk/naturvidenskab/fremtidens-gadelamper-kan-vaere-oplyst-af-alger
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Omfang 

 

15 lektioner á 45 min 

 

Særlige fokus-

punkter 

 

̶ anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse af 
enkle problemstillinger i faget  

̶ indhente, anvende og vurdere biologifaglig information fra forskellige kilder  

̶ udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende 
faglige forklaringer  

̶ anvende faglig viden og metoder til undersøgelse og stillingtagen i forbindelse med 
samfundsmæssige, teknologiske og etiske udfordringer og problemstillinger og til at 
udvikle og vurdere løsninger  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Projektarbejde  

Retur til forside 
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Titel 5 MAKROMOLEKYLER, ENZYMER OG ORGANSYSTEMER 

Indhold I dette forløb har vi haft fokus på makromolekyler, enzymer og fordøjelsessystemet. 

Vi har arbejdet med kulhydrater, proteiner og fedts opbygning og biologiske funktio-

ner, samt hvorledes disse nedbrydes og optages i kroppen. Vi har undersøgt enzy-

mers overordnede opbygning og funktion, samt praktisk undersøgt spytamylases 

nedbrydning af stivelse, lige som vi har diskuteret og vurderet vigtigheden af et funk-

tionelt fordøjelsessystem. Afslutningsvist har vi arbejdet med hvordan cellerne ud-

vinder energi fra kulhydrater, og hvorledes forskellige enzymer har forskellige funkti-

oner (spytamylase vs. luciferase)   

 

Litteratur og indhold 

CCFs December kampagne 2014; Sådan ser vi ud nu - resten er historie… 

https://issuu.com/colitiscrohnforeningen/docs/decemberhistorierne2014 

De officielle Kostråd: https://altomkost.dk/ 

Egebo, L. A. et al: Biologi til tiden. Nucleus. 2. udgave, 7. oplag 2009 s 24-29 (fordøjel-

sessystemet, kulhydrater, fedt, protein) 

Videnskab.dk (Madsen 2017): Tæsk til kulhydrater og oprejsning til mættet fedt i stort 

studie https://videnskab.dk/krop-sundhed/forskere-maettet-fedt-er-bedre-end-ris-

sukker-og-hvidt-broed 

 

Eksperimentelt 

Fordøjelse af stivelse ved enzymet spytamylase 

 

Omfang 12 lektioner á 45 min 

https://issuu.com/colitiscrohnforeningen/docs/decemberhistorierne2014
https://altomkost.dk/
https://videnskab.dk/krop-sundhed/forskere-maettet-fedt-er-bedre-end-ris-sukker-og-hvidt-broed
https://videnskab.dk/krop-sundhed/forskere-maettet-fedt-er-bedre-end-ris-sukker-og-hvidt-broed
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Særlige      

fokuspunkter 

 

̶ anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse af 
enkle problemstillinger i faget  

̶ udføre enkle kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet 
og i felten under hensyntagen til sikkerhed  

̶ bearbejde og præsentere resultater fra eksperimentelt arbejde hensigtsmæssig, herun-
der foretage enkle beregninger og benytte enkle matematiske modeller og relevante 
repræsentationer  

̶ analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori  

̶ indhente, anvende og vurdere biologifaglig information fra forskellige kilder  

̶ udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende 
faglige forklaringer  

̶ anvende faglig viden og metoder til undersøgelse og stillingtagen i forbindelse med 
samfundsmæssige, teknologiske og etiske udfordringer og problemstillinger og til at 
udvikle og vurdere løsninger  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Pararbejde 

Eksperimentelt arbejde 

Retur til forside 

 

 

Ovenstående undervisningsbeskrivelse dækker i alt 90 læste lektioner. Der til skal der lægges 9 lektioner 

til generel opsamling og eksamensforberedelse. Dvs. i alt er der læst 102 lektioner med holdet, hvilket er 

en målopfyldelse på 102%. 


