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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

 

 

Titel 1 

 

Økologi 

 

Indhold 

 

I dette forløb har vi med udgangspunkt i vilde bier, honningbier og Fanøs natur, 

arbejdet med økosystemers struktur, samspil mellem arter, samt samspil mellem arter 

og det omgivende miljø. Vi har været på ekskursion til Fanø, hvor vi med fokus på 

biodiversitet har besøgt Fanø Bigård og nordspidsens naturtyper; plantage, hede, 

eng, klithede og strandeng. Vi har diskuteret værdisætning og forvaltning af natur, 

samt belyst kulstof-, kvælstof- og fosforkredsløbet, samt talt om energistrømme.   

 

Kernestof 

Anker, H.T., Koester, V., Loeschcke, V: biodiversitet i Den Store Danske, Gyldendal. 

Hentet 30. april 2019 http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=47284 

Arvedlund, M., Ravnsted-Larsen, L., Vire, A-M: Økologibogen: Nucleus 2009 s 83-

84øverst (strandengen), 87midt-90midt (strandengen), 101-105 (tagrør, strandtudse, 

insekter, gul engmyre) 

Bidstrup, B. B et al.: Biologi i fokus. Nucleus 2. udgave, 1. oplag 2013 s 113-114 (euka-

ryote organismer, symbiose), 131-133midt (naturen i grundtræk), 144-151 (nærings-

stoffer, symbiose, autotrofe, heterotrofe, fødekæder og -net, energistrømme), 153-

157 (stofkredsløb; kvælstof, kulstof)  

Jensen, A-V.: Naturen i Fanø kommune. Bilagsrapport til Naturkvalitetsplan for Ribe Amt. 

Ribe Amt 2006 s 5-9 (naturarealer, værdisætning af naturtyper), 17-21øverst (værdi-

fuld natur på nordfanø) 

Jørgensen, A.S og Sørensen, R.H: Faktaark - Konkurrence honningbier og vilde bier. Dan-

marks Biavlerforening https://www.biavl.dk/wp-content/uploads/2017/09/Faktaark-vilde-bier-og-

honningbier.pdf?fbclid=IwAR2CkJyR_jaesaNb_yFQHYLopy3aIUhHaJ1ZYvTnxog6WBCIXhTulIHEViM 

Strandberg, B. og Ejrnæs, R.: Status, trusler og bevarelse af vilde bier. KASKELOT 2018 

nr. 220 s 22-26 

http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=47284
https://www.biavl.dk/wp-content/uploads/2017/09/Faktaark-vilde-bier-og-honningbier.pdf?fbclid=IwAR2CkJyR_jaesaNb_yFQHYLopy3aIUhHaJ1ZYvTnxog6WBCIXhTulIHEViM
https://www.biavl.dk/wp-content/uploads/2017/09/Faktaark-vilde-bier-og-honningbier.pdf?fbclid=IwAR2CkJyR_jaesaNb_yFQHYLopy3aIUhHaJ1ZYvTnxog6WBCIXhTulIHEViM
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Supplerende stof 

Aarhus Akademi: Symbiose. http://laerer.aarhusakademi.dk/aael/Klassernesmapper/2ax_Bi/bilag/Symbiose.pdf 

Film: Biernes by. Filmcentralen 2004 (30 min) https://filmcentralen.dk/alle/film/biernes 

Gjelstrup, P: Honningbier. NATUR & MUSEUM. 29. årgang nr. 3, 1990 

Hansen, N. L.: Grundigt studie af bier og sommerblomster. Plan Bi 2017 https://planbi.dk/grundigt-

studie-af-bier-og-sommerblomster/ 

Hansen, N. L.: Til kamp mod græsplænernes monokulturer. Plan Bi 2017 https://planbi.dk/der-

kom-et-brev/ 

Madsen, J.: Svampe og alger er barske astronauter. Ingeniøren 2008 https://ing.dk/artikel/svampe-

og-alger-er-barske-astronauter-85227 

TV2-Lorry: Strid om bier. Nyhedsudsendelse 22.12.2017 (2min17sek) 
https://www.tv2lorry.dk/nyheder/22-12-2017/1930/strid-om-bier?autoplay=1#player 

 

Eksperimentelt 

Ekskursion til Fanø; besøg på Fanø Bigård med biavler, tur til Fanøs nordspids med 
naturvejleder (naturtyper plantage, hede, eng, klithede, strandeng) 

 

Omfang 

 

20 lektioner á 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Forklare og anvende biologisk teori  

Gennemføre observationer og dataindsamling på ekskursion 

Bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser 

Vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og glo-

balt plan 

Formulere sig mundtligt og skriftligt om et biologisk fagligt emne 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Projektarbejde i grupper 

Ekskursion 

Skriftlig afrapportering 

 

 

Retur til forside 

http://laerer.aarhusakademi.dk/aael/Klassernesmapper/2ax_Bi/bilag/Symbiose.pdf
https://filmcentralen.dk/alle/film/biernes
https://planbi.dk/grundigt-studie-af-bier-og-sommerblomster/
https://planbi.dk/grundigt-studie-af-bier-og-sommerblomster/
https://planbi.dk/der-kom-et-brev/
https://planbi.dk/der-kom-et-brev/
https://ing.dk/artikel/svampe-og-alger-er-barske-astronauter-85227
https://ing.dk/artikel/svampe-og-alger-er-barske-astronauter-85227
https://www.tv2lorry.dk/nyheder/22-12-2017/1930/strid-om-bier?autoplay=1#player
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Titel 2 

 

Celler, biokemiske- og cellulære processer 

 

Indhold 

 

I dette forløb har vi haft fokus på cellebiologi, biokemiske- og cellulære processer. 

Med udgangspunkt i levende organismer, deres opbygning og udvalgte livsytringer, 

har vi undersøgt og beskrevet ligheder og forskelle mellem de forskellige typer af 

celler, samt forskellen mellem celler og vira. Vi har undersøgt kriterierne for liv og 

hvorledes bjørnedyr er tilpassede ekstreme miljøforhold. Vi har arbejdet med celle-

membranprocesser og praktisk undersøgt osmose ved brug af kartofler, æg og vand-

pest, samt undersøgt sammenhængen mellem cellestørrelse og diffusionshastighed. 

Vi har arbejdet med fotosyntese- og respirationsprocesser som helhed, samt udvalgte 

delprocesser, hvortil vi har påvist melormes respiration, gærcellers gæring og under-

søgt tilstedeværelsen af plantepigmenter i persille.  

 

Kernestof 

Bidstrup, B. B et al.: Biologi i fokus. Nucleus 2. udgave, 1. oplag 2013 s 7-15midt (cel-

ler, cellemembrantransportprocesser), 18-19 (livsformer), 21, 24midt (introduktion til 

kroppens energiforbrug), 35midt-41 (energistofskifte, s 37 læst ekstensivt, dvs. forstå 

hovedindholdet), 138-145midt (fotosyntese, planters respiration og behov for næ-

ringsstoffer, s 142-143 læst ekstensivt, dvs. forstå hovedindholdet) 

Høgslund, N, Høgslund, S: Liv - Grundbog i biologi. Lindhart & Ringhoff 2018 s 19-21 

(liv er…, det første liv) 

 

Supplerende stof  

Aarhus Akademi (Roholt, N.): Virus 
http://subsites.egaa-gym.dk/nr/biologi/roholt/cellebiologi/virus/side_01_virionens_opbygning.html 

 
Foredrag om bjørnedyr ved professor Reinhardt Møbjerg Kristensen (18 min.). The 

Compound for Niels Bohr Institutet, 2011 

http://www.nbi.ku.dk/sciencexplorer/foredrag/reinhardt_m_kristensen/video/ 

Information.dk: Bjørnedyret, der tåler alt. 30. september 2008 
https://www.information.dk/indland/2008/09/bjoernedyret-taaler 

 

 

http://subsites.egaa-gym.dk/nr/biologi/roholt/cellebiologi/virus/side_01_virionens_opbygning.html
http://www.nbi.ku.dk/sciencexplorer/foredrag/reinhardt_m_kristensen/video/
https://www.information.dk/indland/2008/09/bjoernedyret-taaler
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Eksperimentelt 

Cellestørrelse og diffusionshastighed 

Gærcellers anaerobe respiration og efterfølgende destillering 

Melormes respiration 

Mikroskopi af celler, suppleret med osmoseforsøg m. vandpest 

Mikroskopi og brug af stereolup i jagten på bjørnedyr (og vi fandt dem :-)  

Molekylemodeller til illustration af fotosyntese og respiration 

Osmose belyst v. æg 

Osmotisk tryk i planteceller 

Undersøgelse af plantepigmenter i persille v. kromatografi og spektrofotometri 

 

Omfang 

 

44 lektioner á 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Forklare og anvende biologisk teori  

Tilrettelægge og gennemføre eksperimenter i laboratoriet, herunder vurdere risiko-

momenter ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier 

Analysere og bearbejde data, samt formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 

Demonstrere viden om naturvidenskabelig arbejdsmetode 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde, pararbejde m opgaver 

Eksperimentelt arbejde       

Journal og rapportskrivning                                                        

 

 

Retur til forside 
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Titel 3 

 

Makromolekyler og enzymer 

 

Indhold 

 

I dette forløb har vi haft fokus på makromolekyler og enzymer. Vi har arbejdet 

med kulhydrater, proteiner og fedts opbygning og biologiske funktioner, samt 

hvorledes kulhydrater nedbrydes og optages i kroppen. Vi har beskrevet enzymers 

overordnede opbygning og funktion, samt praktisk undersøgt katalases enzymakti-

vitet.  

 

Kernestof 

Bidstrup, B. B et al.: Biologi i fokus. Nucleus 2. udgave, 1. oplag 2013 s 24midt-28 

(kulhydrater), 30-31 (fordøjelsen), 33-35midt (fedtstoffer), 69-80 (proteiner, enzy-

mer)  

Bidstrup, B. B. et al.: Fysiologibogen - den levende krop. Nucleus 1. udgave, 1. oplag 2006 

s 168midt-169 (kulhydraters nedbrydning og optagelse) 

 

Supplerende stof 

Curly hair vs straight hair. Engelsk tekst, findes i SharePoint med uddrag fra 
http://www.wisegeek.org/what-makes-curly-hair-curly.htm#didyouknowout) 

 

Eksperimentelt 

Katalases enzymaktivitet 

Molekylemodeller af kulhydrater 

 

Omfang 

 

12 lektioner á 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Forklare og anvende biologisk teori  
Opsøge og vurdere information vedrørende sundhed 

Formulere og analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af biologiske 

fagudtryk, såvel i kendte som i nye sammenhænge 

Analysere og vurdere artikler med biologisk indhold 

Vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og glo-

balt plan 

 

http://www.wisegeek.org/what-makes-curly-hair-curly.htm#didyouknowout
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde, pararbejde m opgaver  

Eksperimentelt arbejde 

Journal og rapportskrivning 

 

 

Retur til forside 
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Titel 4 

 

Kroppens signalveje 

 

Indhold 

 

I dette forløb har vi haft fokus på kroppens signalveje; nervesystemet og hormonsy-

stemet. Vi har beskrevet dannelsen af et aktionspotentiale, samt den hæmmende og 

fremmende synapse. Vi har draget paralleller mellem nervesystemets opbygning og 

funktion og processerne i en computer (procesdiagram), samt sammenholdt biologisk 

udvikling (evolution) med teknologisk udvikling. Vi har diskuteret fordele og ulemper 

ved kunstig intelligens (AI, artificial intelligens). Vi har beskrevet den hormonelle regu-

lering hos mænd og kvinder, undersøgt tilstedeværelsen af hormonforstyrrende stoffer 

i diverse plejeprodukter, samt belyst hormonforstyrrende stoffers effekt på mennesker.   

 

Kernestof 

Bidstrup, B. B et al.: Biologi i fokus. Nucleus 2. udgave, 1. oplag 2013 s 57-67 (hormo-

ner) 

Bidstrup, B. B. et al.: Fysiologibogen - den levende krop. Nucleus 1. udgave, 1. oplag, 2006    

s 17-26midt (nervesystemet, nervecellen, aktionspotentialet, synapsen) 

Hansen, N. S., Hestbech, G., Kahl, I., Marcussen, L., Marker, H.: Biologibogen. Systime 

2013 s 269-272 (hormonforstyrrende stoffer) 

Sørensen, A.B., et al.: Biologi C + B. Systime 2008. 1. udgave s 132-137 (fra befrugtning 

til fødsel, fosterudvikling) 

 

Supplerende stof 

Bandagist-centret.dk: Myoelektriske armproteser. http://www.bandagist-

centret.dk/Myoelektriske_armproteser 

Ehlers, B. K., Sørensen, J. G.: Biologisk evolution. Aktuel Naturvidenskab nr. 1 2009 s 4-
7 https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-1/an1evo-hvrd.pdf 

Film I, Robot. 2004 (2t) ”In 2035, a technophobic cop investigates a crime that may have been 

perpetrated by a robot, which leads to a larger threat to humanity.” 

Foredrag med Jens Chr. Schou Vejen til Na+/K+-pumpen (13 min) https://vimeo.com/48938078 

 

Foredrag med Neil Harbisson I listen to colour. TED Ideas Worth Spreading (10 min) 

https://www.ted.com/talks/neil_harbisson_i_listen_to_color#t-556583 

http://www.bandagist-centret.dk/Myoelektriske_armproteser
http://www.bandagist-centret.dk/Myoelektriske_armproteser
https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-1/an1evo-hvrd.pdf
https://vimeo.com/48938078
https://www.ted.com/talks/neil_harbisson_i_listen_to_color#t-556583
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Hawking, S.: Korte svar på de store spørgsmål. Kap. 9 Vil kunstig intelligens udkonkurrere os? 

Klim 2018 s 181-196 
 

Gates, B: Introducing how computers work (2 min) https://www.youtube.com/watch?v=OAx_6-wdslM og 

What makes a computer, a computer? (5 min) https://www.youtube.com/watch?v=mCq8-xTH7jA&t=6s 

Interview med Stephen Hawking - Last week tonight interview with John Oliver 

(HBO) (6 min) 15-06-2014  https://www.youtube.com/watch?v=T8y5EXFMD4s 

Jensen, A. A.: Da terroren ramte Tokyo. Ing.dk 2002  https://ing.dk/artikel/da-terroren-ramte-tokyo-45720 

 

Jensen, T. K.: De hormonforstyrrende stoffer påvirker vores reproduktion. Kunst og Videnskab 

SDU 2011 (30 min.) https://www.youtube.com/watch?v=WZrhXYJaT7k 

Jørgensen, C.: 32 hormonforstyrrende stoffer. Forbrugerrådet TÆNK 2018 
https://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/32-hormonforstyrrende-stoffer  

Nielsen, H.S.: Polycystisk ovariesyndrom (PCOS). Sundhed.dk fagligt opdateret 31.03.2016 
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/kvindesygdomme/sygdomme/svulster-og-cyster/polycystisk-

ovariesyndrom/ 
 

 
 

Eksperimentelt 

Animation af den kemiske synapse 

Graviditetstest (demo) 

Kemiluppen - tjek af hormonforstyrrende stoffer i personlige plejeprodukter 

Synsbedrag og optiske illusioner 

 

Omfang 

 

36 lektioner á 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Forklare og anvende biologisk teori  

Opsøge og vurdere information vedrørende sundhed 

Analysere og vurdere artikler med biologisk indhold 

Have faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og sam-

fundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold 

Fremlæggelser 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde og pararbejde m opgaver                                

Skuespil om den kemiske synapse 

 

Retur til forside 

https://www.youtube.com/watch?v=OAx_6-wdslM
https://www.youtube.com/watch?v=mCq8-xTH7jA&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=T8y5EXFMD4s
https://ing.dk/artikel/da-terroren-ramte-tokyo-45720
https://www.youtube.com/watch?v=WZrhXYJaT7k
https://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/32-hormonforstyrrende-stoffer
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/kvindesygdomme/sygdomme/svulster-og-cyster/polycystisk-ovariesyndrom/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/kvindesygdomme/sygdomme/svulster-og-cyster/polycystisk-ovariesyndrom/
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Titel 5 

 

DNA, celledelinger, proteinsyntese, mutationer og arvelighedslære 

 

Indhold 

 

I dette forløb har vi haft fokus på DNA og geners rolle i en celle og for levende or-

ganismer som helhed. Vi har beskrevet hvordan DNA replikeres under celledelinger, 

samt transkriberes og translateres til et færdigt protein. Vi har arbejdet med de for-

skellige faser under mitose og meiose, samt undersøgt forskelle og ligheder mellem 

de to typer af celledelinger. Vi har beskrevet hvad mutationer er og hvordan de op-

står, samt hvilken betydning mutationer har på celle- og organismeniveau, herunder 

betydningen for biologisk variation og evolution. Vi har igennem krydsningsskemaer 

og stamtavler undersøgt og beskrevet udspaltningsforhold for mennesker, dyr og 

planter, samt hvad man kan bruge denne viden til. Vi har diskuteret etiske dilemmaer 

i biologisk perspektiv. 

 

Kernestof 

Bidstrup, B. B et al.: Biologi i fokus. Nucleus 2. udgave, 1. oplag, 2013 s 15-17 (mitose, 

meiose), 81-90 (DNA, replikation, proteinsyntese), 91-93 (genmutationer), 107-108 

(genetisk variation), 121-128 (genetik og nedarvning, s 128 læst ekstensivt, dvs. forstå 

hovedindholdet), 129-130 (kromosommutationer) 

Egebo, L. A: Genetikbogen B+A. Nucleus 1. udgave, 1. oplag 2014 s 18-19 (meiose hos 

mænd og kvinder) 

Tranum-Jensen, J. Kønsbestemmelse i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 15. april 

2018 fra  fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=113417 

 

Supplerende stof 

Film: Epigenetik - hvordan mad påvirker vores gener DR2 Tema 2015 

Film (11 min): Mitosis: Splitting Up is Complicated 

Film (12 min): Meiosis: Where the Sex Starts 

Film (7 min): Mitosis vs Meiosis: Side by Side Comparison 

Foredrag med Eske Willerslev: Hvor stammer vi fra? Carlsbergfondet 25-04-2017 

https://www.carlsbergfondet.dk/da/Nyheder/Formidling/Det-vi-ved-det-vi-kan/Eske-Willerslev 

http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=113417
https://www.youtube.com/watch?v=L0k-enzoeOM&index=12&list=PL3EED4C1D684D3ADF
https://www.youtube.com/watch?v=qCLmR9-YY7o&list=PL3EED4C1D684D3ADF&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=zrKdz93WlVk
https://www.carlsbergfondet.dk/da/Nyheder/Formidling/Det-vi-ved-det-vi-kan/Eske-Willerslev
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Holman, C., Vesterlund, P.: Den falske rugemor: Ekspertens svar på alle dine spørgsmål om 

lovgivningen. 06-01-2019 http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-01-06-den-falske-rugemor-ekspertens-svar-paa-alle-dine-spoergsmaal-om-

lovgivningen?cid=tv2.dk:Den%20falske%20rugemor%3A%20Ekspertens%20svar%20p%C3%A5%20alle%20dine%20sp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20om%20lovgivningen:article 

 
Holman, C., Vesterlund, P.: Falsk rugemor beholdt børn, hun lovede at føde for par: Sådan står 
sagen i dag. 08-01-2019. http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-01-08-falsk-rugemor-beholdt-boern-hun-lovede-at-

foede-for-par-saadan-staar-sagen-i-dag  

Lindhart, J.M: ME-sagen: Der ligger stadig en pige i mørket. Esbjerg Ugeavis 08-08-18 
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Der-ligger-stadig-en-pige-i-moerket/artikel/360910 

Sonne-Hansen, K., og Etzerodt, C.E.: Fra genetik til epigenetik. 
https://videnskab.dk/krop-sundhed/fra-genetik-til-epigenetik 
 
TV2-dokumentar: Den falske rugemor. 2019  

Voices from the shadows. 2014 Film om patienter med ME (Myalgisk Encephalomyelitis) 
http://voicesfromtheshadowsfilm.co.uk/ 

 

Eksperimentelt 

Mikroskopi af sædceller og mitose i løg 

Opgaver inden for et- og to-gensnedarvning 

Proteinsyntese og mutationer illustreret v. piberenser og perler 

 

Omfang 

 

31 lektioner á 45 min 

Særlige fo-

kuspunkter 

Forklare og anvende biologisk teori  

Opsøge og vurdere information vedrørende sundhed, medicin og bioteknologi 

Vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og glo-

balt plan 

Have faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og sam-

fundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde og pararbejde m opgaver                                     

 

 

Retur til forside 

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-01-06-den-falske-rugemor-ekspertens-svar-paa-alle-dine-spoergsmaal-om-lovgivningen?cid=tv2.dk:Den%20falske%20rugemor%3A%20Ekspertens%20svar%20p%C3%A5%20alle%20dine%20sp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20om%20lovgivningen:article
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-01-06-den-falske-rugemor-ekspertens-svar-paa-alle-dine-spoergsmaal-om-lovgivningen?cid=tv2.dk:Den%20falske%20rugemor%3A%20Ekspertens%20svar%20p%C3%A5%20alle%20dine%20sp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20om%20lovgivningen:article
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-01-08-falsk-rugemor-beholdt-boern-hun-lovede-at-foede-for-par-saadan-staar-sagen-i-dag
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-01-08-falsk-rugemor-beholdt-boern-hun-lovede-at-foede-for-par-saadan-staar-sagen-i-dag
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Der-ligger-stadig-en-pige-i-moerket/artikel/360910
https://videnskab.dk/krop-sundhed/fra-genetik-til-epigenetik
http://voicesfromtheshadowsfilm.co.uk/

