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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Cellebiologi 

Titel 2 Kost og sundhed 

Titel 3 Blodkredsløbet 

Titel 4 DNA og Genetik 

Titel 5 Evolution 

Titel 6 Anaerobe processer 

Titel 7 Økologi 

Titel 8 Repetition 
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Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 1 

 

Cellebiologi 

Indhold Cellebiologi og transportmekanismer 

Dyre-, plante- og bakteriecellers opbygning herunder organellers funktion. 

Cellemembranens opbygning og transportmekanismer. Passiv og aktiv transport. 

Osmose mm. 

Teori om Naturvidenskabeligt eksperiment og opstilling af hypotese. Journal og 

rapport. 

 

Kernestof: 

- cellebiologi: overordnet opbygning af pro- og eucaryote celler 

 

Teori: 

Lærebog: Biologi i udvikling (BIU), Nucleus side 9-10 og 14-21 

 

Teori i øvelserne: 

Øvelse 1 Mikroskopi af dyre-, plante- og bakterieceller 

Øvelse 2 Osmose i kartofler 

 

 

Omfang 

 

10 x 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 ̶ anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til be-

skrivelse 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 hensigts-

mæssig, herunder foretage enkle beregninger og benytte enkle matemati-

ske modeller og relevante repræsentationer 

 ̶ udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sam-

menhængende faglige forklaringer 

 

Progression: 

Først skrives journal, hvor eleven løser konkrete opgaver. 

Dernæst skrives en rapport, hvor opbygningen foreligger, og eleven opstiller hy-

potese ud fra et eksempel. Laver konkrete beregninger på resultater. Diskuterer 

ud fra resultater samt allerede beskrevet teori og mål. 

I senere forløb opbygges eksperiment og rapport af eleven. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, anvendelse af regneark, skriftligt arbejde og eksperimentelt 

arbejde 
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Titel 2 

 

 

Kost og sundhed 

Indhold Energigivende næringsstoffer på overordnet molekylært niveau. Energiindhold, 

energifordeling, energibalancer og beregninger. 

Enzymers virkning og funktion i fordøjelsessystemet. 

Fordøjelsessystemets opbygning og funktion. 

Livsstil i relation til kost og sygdomme 

Kernestof:  

- enzymer: overordnet opbygning og funktion 

- fysiologi: oversigt over kroppens organsystemer, udvalgte organsystemers 

opbygning og funktion 

- makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af carbohy-

drater, lipider og proteiner 

 

Lærebog: BIU side 75-101, 

Hjemmesider:  

            https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad/ 

 https://frida.fooddata.dk/ 

 file:///C:/Users/pgp/Downloads/Den-lille-Levnedsmiddeltabel-4-

udgave.pdf 

 

Teori mm i øvelser: 

Øvelse 3 Nedbrydning af stivelse 

Øvelse 4a Fattigmandskost 

Øvelse 4b Fødevarers næringsstofindhold 

 

Opgaveark 

 

Omfang 

 

14 x 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 ̶ anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskri-

velse 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 hensigts-

mæssig, herunder 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 kil-

der 

 ̶ 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 og etiske udfordringer og problemstillinger og 

https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad/
https://frida.fooddata.dk/
../../Downloads/Den-lille-Levnedsmiddeltabel-4-udgave.pdf
../../Downloads/Den-lille-Levnedsmiddeltabel-4-udgave.pdf
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til at udvikle og vurdere løsninger 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt 

arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Blodkredsløbet  

Indhold Blodkredsløbet: Arterier, vener og kapillærnettet. Blodets bestanddele. Lungernes 

opbygning og funktion. Hjertets opbygning og funktion. Blodtryk. Kredsløbssyg-

domme. 

 

Kernestof: 

- fysiologi: udvalgte organsystemers opbygning og funktion  

 

Lærebog: BIU side 108-120 

 

Teori i øvelser mm: 

Øvelse 5 Måling af blodtryk 

 http://biu.dk/IA/BIU/EkstraMaterialer/biu_-_vejledning_-

_blodtrykmaaling.pdf 

  

Opgaveark elektroniske i BIU. 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

6 x 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

  

- anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskri-

velse af enkle problemstillinger i faget  

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

boratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed  

- bearbejde og præsentere resultater fra eksperimentelt arbejde hensigtsmæs-

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

deller og relevante repræsentationer  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer (e-baserede opga-

ver)/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

Titel 4 

 

DNA og Genetik - På opdagelse i generne 

Indhold DNAs opbygning og funktion. Proteinsyntese. Det centrale dogme. Celledeling, mi-

tose ikke meiose. 

Klassisk genetiks grundlæggende begreber, 1-genspaltning, dominant-recessiv ned-

http://biu.dk/IA/BIU/EkstraMaterialer/biu_-_vejledning_-_blodtrykmaaling.pdf
http://biu.dk/IA/BIU/EkstraMaterialer/biu_-_vejledning_-_blodtrykmaaling.pdf
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arvning, kun autosomal nedarvning, analyse af stamtavler. 

 

Kernestof: 

- makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af carbohydra-

ter, lipider, proteiner og DNA 

- genetik: nedarvningsprincipper, DNA’s rolle og eksempler på evolutionære 

mekanismer  

 

Teori: 

Lærebog: BIU side 169-181, 181 - 193 

 

Proteinsyntesen: 

 https://www.youtube.com/watch?v=OHGWRW-WFLk 

Opgaver: 

 http://biu.dk/IA/BIU/KAP8/Transskription/Transskription.html 

 http://biu.dk/IA/BIU/KAP8/TranslationV2/TranslationV2.html 
  

Øvelse 6 Mitose i løgrodsspidser 

Øvelse 7 PTC smag 

Øvelse 8 Klorofylmutanter i majs 

 

Opgaveark 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

16 x 45 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 

  

- anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivel-

se af enkle problemstillinger i faget  

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

boratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed  

- bearbejde og præsentere resultater fra eksperimentelt arbejde hensigtsmæssig, 

herunder 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 sammen-

hængende faglige forklaringer  

- anvende faglig viden og metoder til undersøgelse og stillingtagen i forbindelse 

med samfundsmæssige, teknologiske og etiske udfordringer og problemstil-

linger og til at udvikle og vurdere løsninger  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt 

arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OHGWRW-WFLk
https://www.youtube.com/watch?v=OHGWRW-WFLk
http://biu.dk/IA/BIU/KAP8/Transskription/Transskription.html
http://biu.dk/IA/BIU/KAP8/TranslationV2/TranslationV2.html
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Titel 5 

 

Evolution 

Indhold Evolutionsteorien - reproduktion/ overskud, mutationer/forskllighed, konkur-

rence og selektion. Evolution historisk og i dagligdagen. 

 

Kernestof: 

- evolutionære mekanismer 

-  

Litteratur: 

BIU side 201-202, 222-227, 230-235 og 241 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

6 x 45 minutter 

Særlige fokuspunk-

ter 

 

- anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til be-

skrivelse af enkle problemstillinger i faget  

 

- indhente, anvende og vurdere biologifaglig information fra forskellige 

kilder  

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde 

 

Opgaveark 

 

 

 

Titel 6 

 

Anaerobe processer 

Indhold Eksempler på anaerobe processer og bioteknologi.  

 

Kernestof: 

- biokemiske processer: gæring  

- bioteknologi: udvalgte bioteknologiske metoder og deres anvendelse  

 

 

Litteratur skrevet af læreren: Iltfattige forhold i havets bundslam og biogas. 

Mælkesyreforbrænding i muskler. Gæringsprocesser ved øl og vinfremstilling. 

Fermentering af mælkeprodukter. Syrning af grønsager -sauerkraut. Ensilage. 

 

Læsestof: 3 sider 

 

Øvelse 9 Anaerobe processer og gæring  
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Omfang 

 

4 x 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

 

- anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskri-

velse af enkle problemstillinger i faget  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde 

 

 

 

Titel 7 

 

Økologi - Opdag Havet 

Indhold Grundlæggende begreber i økologi / økosystemet med udgangspunkt i havmiljøet. 

Abiotiske og biotiske faktorer. Fotosyntese og respiration.  Fødekæder. Vækstfak-

torer. Energistrømme. C-kredsløbet. Biodiversitet. Tilpasninger. Forsuring og 

Eutrofierung. 

 

Kernestof:  

- biokemiske processer: fotosyntese, respiration og gæring 

- økologi: samspil mellem arter og samspil mellem arter og deres omgivende 

miljø, et udvalgt stofkredsløb og biodiversitet.  

Suplerende stof: 

- omfatter lokale og globale problemstillinger inden for miljø 

- eksemplificerer fagets praktiske, samfundsmæssige og etiske aspekter 

 

Litteratur: Opdag Havet - lærebog fra WWF verdensnaturfonden - kan downloa-

des fra hjemmesiden 

 

https://undervisning.wwf.dk/okologiforlob-pa-6-moduler> 

 

Opdag Havet side: 6-32, 39-44 og 60-65 

 

Øvelse 10 Fotosyntese og respiration 

 

Opgaveark 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

20 x 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

-anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse af 

enkle problemstillinger i faget 

-udføre enkle kvalitative eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hen-

syntagen til sikkerhed 

-bearbejde og præsentere resultater fra eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt 

-analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori 

-indhente, anvende og vurdere biologifaglig information fra forskellige kilder 

- udtrykke sig skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige 

forklaringer 

- anvende faglig viden og metoder til undersøgelse af problemstillinger og til at 

https://undervisning.wwf.dk/okologiforlob-pa-6-moduler
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udvikle og vurdere løsninger 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuelle arbejdsformer - OneNote, Teams, Podcasts mm /skriftligt arbejde 

 

 

 

 

Titel 8 

 

Repetition 

Indhold Til alle fagets emner fremstilles repetitionsopgaver. Eleverne løser alle opgaver 

skriftligt med henblik på at kunne gennemføre en faglig samtale om opgaven med 

læreren. Inden den faglige samtale med læreren får eleven at vide 3-5 dage forin-

den, hvilken repetitionsopgave, der skal samtales om 

 

 

Omfang 

 

16 x 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Repetition af alle faglige kompetencer fra læreplanens mål som er beskrevet under 

de forskellige temaer. 

Prøvetræning gennem eksamenslignende repetitionsspørgsmål, der bearbejdes 

skriftligt med henblik på den mundtlige faglige samtale med læreren. 
 
I elevens afsluttende fag, hvor der i år ikke afholdes prøve, kan prø-vetræningen 
indgå som en del af lærerens helhedsvurdering i forbin-delse med en afgivelse af 
den afsluttende standpunktskarakter, men ikke være det primære grundlag for vur-
deringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/ mundtlig formidling / faglig læsning af 

figurer / formidling af eksperimentelt arbejde / faglig samtale 
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