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Titel 1 EN VERDEN AF LIV 

Indhold 
 

I dette forløb har vi med udgangspunkt i Guldager Møllebæk, haft fokus på vand-

løbet som økosystem. Vi har blandt andet arbejdet med økosystemers strukturer 

generelt, kortlagt vandløbets strømning igennem landskabet, undersøgt samspil 

mellem arter, samspil mellem arter og det omgivende miljø, samt hvordan organis-

mer er tilpassede livet i vand med hensyn til iltoptag og ernæringsformer. Vi har 

praktisk belyst sammenhængen mellem cellestørrelse og diffusionshastighed, ind-

samlet og undersøgt makrovanddyr, målt vandløbsdybde og udarbejdet et makro-

indeks. Vi har undersøgt og diskuteret hvordan mennesker påvirker vandløbene på 

”godt og ondt” i form af vandløbsvedligehold og -restaurering, samt forurening af 

vandløb.  

 

Kernestof og indhold 

Egebo, L. A. et al: Biologi til tiden. Nucleus. 2. udgave, 7. oplag 2009 s 117-121, 124-
125 (en rig natur, økosystemers struktur), s 122-123 (fotosyntese, respiration, plan-
ters vækst), 126-127 (vandets kredsløb), 128-129m (vanddyr og iltoptagelse), 129m-
132m (vandløbet som økosystem, den naturlige å), 132midt-135, 137øverst (når åen 
forurenes) 

Film: Manglende og dårlig grødeskæring, eller…? (vandløbsvedligeholdelse) 

 https://www.youtube.com/watch?v=tdUmeqFspOc (8 min)  
 

Supplerende stof og indhold 

Film: Biodiversitet - Hva´R´et? Med Bo Levesen i Højen Å (11 min) (biodiversitet) 

https://vimeo.com/167118370 

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

 

Eksperimentelt arbejde 

Cellestørrelse og diffusionshastighed 

Demo: ”A nice cup of tea” (diffusion) 

Feltundersøgelser ved og i Guldager Møllebæk 
 Beskrivelse af Guldager Møllebæks omgivelser 
 Indsamling og bestemmelse af makrovanddyr 
 Måling af vanddybde 
 Måling af temperatur 

 
Makroindeks 
 
Studier af makrovanddyr i stereolup  

https://www.youtube.com/watch?v=tdUmeqFspOc
https://vimeo.com/167118370
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Omfang 

 

21 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 

Felttur 

Dataindsamling                

                                                                Retur til forside 
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Titel 2 LÆNGE LEVE MANGFOLDIGHEDEN 

Indhold I dette forløb har vi haft fokus på mangfoldigheden af levende organismer. Vi har 

arbejdet med form og funktion af forskellige typer af celler og DNA, samt genoty-

per og fænotyper hos levende organismer. Vi har praktisk mikroskoperet dyreceller 

og planteceller og undersøgt hvorledes disse reagerer på forskellige miljøforhold. Vi 

har bygget molekylemodeller af DNA og isoleret DNA fra celler i mundhulen. Med 

udgangspunkt i krydsningsskemaer og stamtavler, har vi inden for ét-gens nedarv-

ning undersøgt hvorledes gener nedarves og hvordan mutationer er årsag til gene-

tisk variation. Vi har undersøgt evnen til at smage PTC, lavet blodtypebestemmelse 

og diskuteret vigtigheden af at kende til blodtyper i forbindelse med blodtransfusi-

oner og kvinders graviditet. 

 

Kernestof og indhold 

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), 96nederst-97øverst (kromosomsygdomme), 101-

111 (den genetiske arv, genetiske grundbegreber), 149-151 (DNA) 

Tekst om blodtyper 

 

Supplerende stof og indhold 

Film: Blodets gang i blodbanken (bloddonation, en bioanalytikers arbejde) 

https://bloddonor.dk/fakta-om-blod/fra-donor-til-patient/ 

Videnskab.dk (Sjøgren 2013): Hvordan ser mennesket ud om én million år?  (evolution) 

https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvordan-ser-mennesket-ud-om-en-million-ar 

 

Eksperimentelt 

Blodtypebestemmelse med antistoffer 

Mikroskopi af celler; mundhuleskrab, røde blodceller, vandpest (fersk-

https://bloddonor.dk/fakta-om-blod/fra-donor-til-patient/
https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvordan-ser-mennesket-ud-om-en-million-ar
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vand/saltvand) 

Molekylemodeller DNA 

Se dit eget DNA 

Smager/ikke smager af PTC  

 

Omfang 27 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 HJERTE OG LUNGER - KAN VI LEVE UDEN? 

Indhold 
 

I dette forløb har vi med afsæt i kroppens organsystemer, haft fokus på blodkreds-

løbets og luftvejssystemets form og funktion. Vi har praktisk undersøgt hvordan 

man måler puls og blodtryk, vitalkapacitet og peakflow, samt diskuteret og vurderet 

kost og livsstils betydning for organsystemerne. 

 

  

Kernestof og indhold 

Egebo, L. A. et al: Biologi til tiden. Nucleus. 2. udgave, 7. oplag 2009 36midt-44midt 
(blodkredsløbet, luftvejssystemet) 

 

Supplerende stof og indhold 

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

Illustreret Videnskab 6 myter om hjertet 

 https://illvid.dk/mennesket/kroppen/6-myter-om-hjertet 

 

Videnskab.dk (Ringgaard 2016) Tip før eksamen: Få pulsen op - så husker du bedre 

https://videnskab.dk/krop-sundhed/tip-foer-eksamen-faa-pulsen-op-saa-husker-du-bedre 
 

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

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

 

Eksperimentelt 

Gåtur med et sugerør i munden 

Målinger af puls og blodtryk i hvile og efter fysisk aktivitet 

Målinger af vitalkapacitet og peakflow 

 

Omfang 15 lektioner á 45 min 

 

Særlige          

 

 

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

https://astra.dk/tildinundervisning/hvor-stor-er-huden
https://illvid.dk/mennesket/kroppen/6-myter-om-hjertet
https://videnskab.dk/krop-sundhed/tip-foer-eksamen-faa-pulsen-op-saa-husker-du-bedre
https://videnskab.dk/naturvidenskab/hvilke-af-kroppens-celler-skifter-vi-oftest-ud
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fokuspunkter ̶ 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 ENERGI TIL LIVET 

Indhold I dette forløb har vi haft fokus på aspekter af processer der producerer, gemmer og 

forbruger energi i celler og vores miljø. Vi har arbejdet med kuldioxid, kulhydrater, 

proteiner og fedts opbygning og biologiske funktioner, samt indskrevet disse i det 

samlede kulstofkredsløb. Vi har undersøgt og beskrevet enzymers overordnede 

opbygning og funktion, samt praktisk undersøgt hvorledes forskellige enzymer har 

forskellige funktioner (bromelin og luciferase). Vi har illustreret fotosyntese og re-

spiration, påvist CO2-optag og udskillelse ved pH-indikator og digitale målinger. Vi 

har beskrevet mulighederne for igennem bioteknologiske metoder, at udvikle frem-

tidens gadelamper med henblik på reduktion af CO2-udledning, samt diskuteret 

fordele og ulemper ved gensplejsning og genmodificerede organismer. 

 

Kernestof og indhold 

Bidstrup, B. B., Hede, K-, Paludan-Müller, P., Raae, K..: Biologi i fokus. Nucleus 2. 

udgave, 1. oplag 2013 s 6-157 (kulstofkredsløb) 

Egebo, L. A. et al: Biologi til tiden. Nucleus. 2. udgave, 7. oplag 2009 s 26 (kulhydra-

ter), 122-123 (fotosyntese, respiration, processer i en plantecelle)   

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

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

Wolf, T. et. al.: Biologi C + B. Systime 2012 s 42-45 (enzymer) 
 
 

Supplerende stof og indhold 

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.   

 

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

Bioluminiscens hos alger 

Blade og CO2 

Digitale målinger af CO2-optag i blade og -udskillelse fra melorm 

Enzymet bromelin i ananas 

Fotosyntese og respiration belyst ved BTB 

Gluten i mel 

Illustration af gensplejsning med plasmid, markørgen, ønskede gen                     

(papir/saks/tape) 

Mikroskopi af læbeceller 

Molekylemodeller af kulhydrater 

Påvise CO2 i udåndingsluften fra mennesker ved pH-indikator BTB 

Omfang 

 

30 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 

Gruppearbejde 

Eksperimentelt                                                                                  Retur til forside 
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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%. 


