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

 

Titel 1 

 

Celler og membrantransport 

Indhold Kernestof: 

Biologi i Udvikling: 9-10, 14-21 (undtaget grampositive og gramnegative bakterier) 

 

Supplerende stof: 

Biologibogen: Osmose (https://biologibogen.systime.dk/index.php?id=501#c2393) 

 

Eksperimentelt arbejde: 

Osmose i kartofler 

Omfang 

 

5 moduler af 90 minutters varighed 

Særlige fokus-

punkter 
- Bearbejde og præsentere resultater fra eksperimentelt arbejde hensigtsmæs-

sig, herunder foretage enkle beregninger og benytte enkle matematiske mo-

deller og relevante repræsentationer  

- Udføre enkle kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser i la-

boratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed  

- Analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori  

- Udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammen-

hængende faglige forklaringer  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde med spørgsmål, skriftligt arbejde, eksperimentelt 

arbejde, arbejde i Excel, gruppearbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biologibogen.systime.dk/index.php?id=501#c2393
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Titel 2 

 

Krop og sundhed 

Indhold Kernestof: 

Biologi i Udvikling: 75-92, 95-101, 106-120 

Biologibogen: Fordøjelsen: https://biologibogen.systime.dk/index.php?id=433  

 

Supplerende stof: 

BioAktivator: 

- Fordøjelsessystemet (skimmet): 

https://bioaktivator.systime.dk/index.php?id=1208&L=0 

Fysiologibogen:  

 

Eksperimentel arbejde: 

Bestemmelse af stivelse i fødevarer (J) 

Nedbrydning af stivelse med spytamylase (R) 

Mikroskopi af kartoffelceller med stivelseskorn 

Hæmatokritværdi (J) 

Dissektion af svinehjerter 

 

Omfang 

 

15 moduler á 90 minutters varighed 

Særlige fokus-

punkter 

 
- Udføre enkle kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser i 

laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed  

- Analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori  

- Udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammen-
hængende faglige forklaringer 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, skriftligt arbejde, eksperimentelt ar-

bejde, mundtlige fremlæggelser i grupper, informationssøgning, gruppearbejde 

 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biologibogen.systime.dk/index.php?id=433
https://bioaktivator.systime.dk/index.php?id=1208&L=0
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Titel 3 

 

Genetik og bioteknologi 

Indhold Kernestof: 

Biologi i Udvikling: 165-166, 169-194, 196-207, 222-223, 230-235,  

Biologi til Tiden: 85-86, 108-109, 152-153 

 

Supplerende stof: 

Video om proteinsyntesen: 

- https://biologibogen.systime.dk/index.php?id=538 

Video om naturlig og seksuel selektion: 

- http://www.birdsofparadiseproject.org/content.php?page=111  

Video om evolution: 

- http://www.birdsofparadiseproject.org/content.php?page=111  

Etik: 

- http://ipaper.ipapercms.dk/dketik/DER/2015/Oenskebarn/?page=28  

 

Eksperimentel arbejde: 

Blodtypebestemmelse (R) 

 

Omfang 

 

11 moduler á 90 minutters varighed 

Særlige fo-

kuspunkter 

 
- Udføre enkle kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser i la-

boratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed  

- Analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori  

- Udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammen-

hængende faglige forklaringer 

- Anvende faglig viden og metoder til undersøgelse og stillingtagen i forbindel-
se med samfundsmæssige, teknologiske og etiske udfordringer og problem-
stillinger og til at udvikle og vurdere løsninger  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde, 

diskussion i grupper, gruppearbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biologibogen.systime.dk/index.php?id=538
http://www.birdsofparadiseproject.org/content.php?page=111
http://www.birdsofparadiseproject.org/content.php?page=111
http://www.birdsofparadiseproject.org/content.php?page=111
http://www.birdsofparadiseproject.org/content.php?page=111
http://ipaper.ipapercms.dk/dketik/DER/2015/Oenskebarn/?page=28
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Titel 4 

 

Økologi  

Indhold Kernestof: 

Biologi i Udvikling: 24-37, 48-49, 51-73 

Biologi til Tiden: 117-135, 144-145, 154-157 

Bios: 182-184 

NF-grundbogen (Grossen, A. m.fl., 2014): Figur 5.34 (gensplejsning i en bakterie) 

 

Supplerende stof: 

Artikel: Bruun, H. H., Sand-Jensen, K. og Borum, J, (2016) ”Forskere: Landbrugs-

pakken kommer til at koste mere natur, end vi tror”, Altinget.dk 

Artikel: Lundsgaard, R. (2000), ”Kvælstof kvæler naturen”, Natur og Miljø nr. 4  

Biologibogen: Nitrogens kredsløb 

https://biologibogen.systime.dk/index.php?id=587&L=0 

 

Eksperimentel arbejde: 

Tur til Herningsholm Å 

Gærcellers aktivitet (J) 

Fotosyntese og respiration (J) 

 

Omfang 

 

15 moduler á 90 minutters varighed 

Særlige fokus-

punkter 

 

- Udføre enkle kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser i 

laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed 

- Udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammen-

hængende faglige forklaringer 

- Anvende faglig viden og metoder til undersøgelse og stillingtagen i forbin-
delse med samfundsmæssige, teknologiske og etiske udfordringer og pro-
blemstillinger og til at udvikle og vurdere løsninger  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde, produktion af quiz-

zer, informationssøgning, gruppearbejde, design af forsøg, CL, feltarbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biologibogen.systime.dk/index.php?id=587&L=0
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Titel 5 

 

Repetition og eksamenstræning 

Indhold Kernestof: 

Udpluk af tidligere gennemgået materiale. 

 

Eksperimentel arbejde: 

PTC-smagning 

Mikroskopi af planteceller 

 

Omfang 

 

6 moduler á 90 minutters varighed 

Særlige fokuspunkter - Udtrykke sig mundtligt om biologiske emner og give sammenhæn-

gende faglige forklaringer 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde, mundtlig frem-

læggelse 

 

 

 


