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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin August-juni, skoleåret 2019/20 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Biologi C+B niveau 

Lærer(e) Lisbeth Elbæk Pedersen (LE) 

Hold 19bib01 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 LIV og celler 

Titel 2 
Sulten efter sukker 

Titel 3 
Det bli’r i familien 

Titel 4 
Naturens netværk 

Titel 5 
Bioteknologi 

Titel 6 
Krop og træning 

Titel 7 Har du styr på nerverne 

Titel 8 Nyt liv og hormoner 

Titel 9 Gener og genteknologi 

Titel 10 COVID19 

Titel 11 Naturen under pres 

Lærerbøger: 

Biologi i fokus, Bodil Blem Bidstrup m.fl, Nucleus, 1. Udgave, 2010 

Fysiologibogen, Bodil Blem Bidstrup m.fl., 1. Udgave, Nucleus, 2006 

Biologi i udvikling, Marianne Frøsig, Nucleus, 2014  

Biologi i udvikling B-niveau: Marianne Frøsig, Nucleus, 2017 
Genetikbogen, Lone Als Egebo, 1. Udgave, Nucleus, 2014 
Biologi i industrien, Lise-Lotte Hofmnn Frich, Nucleus, 2019 
Liv Grundbog i biologi, Niels Høgslund m.fl., Lindhardt og Ringhof, 2018 
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Titel 1 

 

Liv og celler  

Indhold: Fokus punkter: 
Cellers opbygning og funktion, 

- Pro- og eukaryote celler 
- Dyre- og plantecelle 

Biologisk processer 
fotosyntese og respiration, 
transport processer: 

- simpel diffusion 
- osmose  

 
Kernestof 
Biologi til tiden(scannet) :13 
Biologi i udvikling (BIU): 14-21 
  
 Eksperimentelt arbejde  

• Mikroskopi af celler 

• Diffusion- demo 

• Osmose i kartofler 
  

fotosyntese 15 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 Kernestof: 
Cellebiologi: overordnet opbygning af pro- og eukaryote celler, celletyper, celle-
membranprocesser 
Biokemiske processer: fotosyntese og respiration 
 

- Foretage systematiske observationer og indsaml data såvel i laboratorie 
- Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 
- Analysere figurer og data og sætte dem i relation til forklarings modeller 
- Udtrykke sig både skriftligt og mundtligt om biologisk sammenhænge 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, og skriftligt arbejde. 
brug at it ( onenote, excel  mm) 
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Titel 2 

 

Sulten efter sukker  

Indhold: Fokuspunkter 

• Kostens energigivende stoffer 
- Kulhydrater, proteiner, fedtstoffer- opbygning og funktion 
- Energifordeling, - betydning for sundhed 
- Kostsammensætning 
- kostråd 

• Fordøjelsessystemet 
- næringsoptagelse 

• Regulering af blodsukker 

• Appetitregulering 

• diabetes  
 
LIV 57-59 
Biologi i udvikling 19, ,21, 75-81, 86-92, 95-99 
Biologi C. : 95-96, 102-103 
LIV 135-136, 137-138 
Fysiologibogen: 168-169 
  
Supplerende  
Restudy Kostrådene 

Artikel: Sådan virker motion på dit blodsukker 

Diabetesforeningen ’Sådan fungerer din krop med diabetes’  

Tina Vilsbøl, Center for diabetesforskning: ’Sådan virker GLP’ 

Restudy Diabetes og blodsukker  
  
Eksperimentelt arbejde 
Kulhydrater  
Nedbrydning af fedt i mælk 
Nedbrydning af stivelse   
Blodsukkermåling  

Omfang 22 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kernestof  
- Cellebiologi: cellemembranprocesser 
- Makromolekyler: overordnet opbygning af carbohydrater, lipider, Protein 
- Biokemiske processer: fotosyntese og respiration 
- Fysiologi : oversigt over kroppens organsystemer, udvalgt organsystem op-

bygning og funktion 
 
- Foretage systematiske observationer og indsaml data såvel i laboratorie 
- Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 
- Analysere figurer og data og sætte dem i relation til forklarings modeller 
- Indhente biologisk information fra forkskellige kilder og vurder materia-

lets kvalitet 
- Udtrykke sig både skriftligt og mundtligt om biologisk sammenhænge 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, mundlig fremlæggel-
se af gruppearbejde og skriftligt arbejde. brug at it (onenote, excel  mm), 

www.Restudy.dk  

https://restudy.dk/undervisning/fysiologi-2/lektion/video-kostraadene/
https://portal.restudy.dk/video/diabetes-og-blodsukker/id/3579/educationCategoryId/2
http://www.restudy.dk/
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Titel 3 

 

Det bliver’ i familien  

Indhold: • DNA og proteinsyntesen  

• celledelinger mitose, meiose,  

•  Autosomal nedarvning 
- Mendels 1. lov 
- Autosomale og kønsbundne egenskaber 
- Krydsningsskemaer 

• stamtavler  

• fosterdiagnostik 

• mutationer 
- genmutationer 
- kromosommutationer  

 
Kernestof 
Biologi i udvikling:  159-162,169-171, 173-192, 196-203 
Notat 'reproduktion og selektion'  
   
Supplerende 
Video DNA strukture 
Artikel Neanderthaler DNA afslører 
Video Fosterdeignostik og etik 
 artikel tre mutationer der ændrede mennsket 
Artiekl Down syndrom er et uddøende handicap 
  
Eksperimentelt arbejde: 
PTC smagning 
Mitose i løgrodceller 
 

Omfang 22 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

- Foretage systematiske observationer og indsaml data såvel i laboratorie 
- Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 
- Analysere figurer og data og sætte dem i relation til forklarings modeller 
- Indhente biologisk information fra forkskellige kilder og vurder materialets 

kvalitet 
- Udtrykke sig både skriftligt og mundtligt om biologisk sammenhænge 
- Har diskuteret samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til pro-

blemstillinger med biologisk indhold. 
 
Kernestof 

• Makromolekyler: DNA 

• Genetik: nedarvningsprincipper, DNA's rolle og eksempler på evolutio-
nære mekanismer, mitose, meiose 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/eksperimentel forsøg. Mundtlig fremlæggelse. Forskellige 

opgaver enkeltvis og i grupper. Rapport over eksperimentetl arbejde, brug at it (, 
onenote, excel  mm) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qy8dk5iS1f0
https://nyheder.tv2.dk/article.php/id-24296059%3Asmagstest-afsl..rer-neanderthaldnaFirefoxHTML
https://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/abort-og-fosterdiagnostik/publikationer/fosterdiagnostik-og-etik-2010
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/tre-mutationer-der-aendrede-mennesket
https://www.information.dk/indland/2011/07/downs-syndrom-uddoeende-handicap


 

Side 5 af 12 

 

Titel 4 

 

Naturens netværk 

Indhold: • Fotosyntese og respiration 

• abiotisk og biotiske forhold,  vækst og konkurrence 

• opbygning og nedbrydningsprocesser 

• fødekæder og energistrømme-  vækst og energitab 

• kulstofkredsløb – herunder  klimaforandringer,  

• tilpasninger,   

• biodiversitet,  
 
Kernestof 
Biologi i udvikling: 23-32, 35-37 
Biologi i Fokus: 133-135, 144-148, 156-157 
  
Faktalink biodiversitet incl videoBiodiversitet 
  
Video Sikar, vedkar 
Video Fotosyntese og respiration 
Restudy fødekæde og fødeeffektivitet 
Projektarbejde 'Klima og biodiversitet' 
Video Danmarks biodiversitet 
  
Eksperimentelt arbejde: 
Mikroskopi planteceller og spalteåbninger 
Karsespiring 
 

 

Omfang 22 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kernestof:  
Biologiske processer: fotosyntese, respiration og gæring 
Økologi: Samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivelser, et udvalgt 
stofkredskøb og biodiversitet 
 
-  Foretage systematiske observationer og indsaml data såvel i laboratorie 
- Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 
- Analysere figurer og data og sætte dem i relation til forklarings modeller 
- Indhente biologisk information fra forkskellige kilder og vurder materialets 

kvalitet 
- Udtrykke sig både skriftligt og mundtligt om biologisk sammenhænge 
- Har diskuteret samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til pro-

blemstillinger med biologisk indhold. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde og eksperimentelt arbejde og feltarbejde 
Rapporter over eksperimentelt arbejde. Forskellige opgaver m.h.p på træning af 
faglige elementer. brug at it (onenote, excel  mm) 

 www.Restudy.dk  

 

 

 

 

https://faktalink.dk/biodiversitet
https://www.youtube.com/watch?v=3VLS9klplqI
https://www.youtube.com/watch?v=xGzrTyXIGvg&list=PLprShp79dxM7XSPEfeZ6VdAsz2Jtaio05&index=2
https://restudy.dk/undervisning/biologi-oekologi-2-2/lektion/video-foedekaede-og-foedeeffektivitet/
https://www.youtube.com/watch?v=XHGtu-wL94M
http://www.restudy.dk/
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Titel 5 

 

Bioteknologi i praksis 

Indhold: • Proteiner og enzymer- opbygning og funktion 

• Mikrobiel  vækst og vækstfaktorer 

• ølbrygning,  

• gensplejsning,  

• planteforædling- heunder  GMO,   
 
Kernestof 
Biologi i fokus: 70-77, 104-105 
Biologi i udvikling B:  93, 104-107, 109 
Mikroskopisk liv (scannet dokument): 7-13 
Biologi i industrien (scannet dokument:7-10 
Biologi i udvikling B-niveau: 79-84, 89-93, 112-113 
Fra genetikbogen, nucleus side 76-78 
   
Supplerende  
Biologi i industrien side 10- 17  
Filmen 'Den gyldne ris' 
  
Eksperimentelt arbejde 
Gærcellers vækst 
Gærcellers formering 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kernestof: 

• makromolekyler: opbygning af proteiner 

• Enzymer: opbygning, funktion og faktorer, der påvirker enzymaktiviteten 

• Mikrobiologi : vækst og vækstfaktorer 

• Biokemiske processer: respiration og gæring 

 
-  Foretage systematiske observationer og indsaml data såvel i laboratorie 
- Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 
- Analysere figurer og data og sætte dem i relation til forklarings modeller 
- Indhente biologisk information fra forkskellige kilder og vurder materialets 

kvalitet 
- Udtrykke sig både skriftligt og mundtligt om biologisk sammenhænge 
- Har diskuteret samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til pro-

blemstillinger med biologisk indhold. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde og eksperimentelt arbejde, brug at it ( oneno-
te, excel  mm) 

 www.Restudy.dk 
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Titel 6 

 

Krop og træning 

Indhold: • cellulær energiproduktion  

• Åndedrætssystemet 

• Hjertet og blodkredsløbet- herunder kondition og EPO,  

• Muskler  herunder Muskelenergi muskelfibertyper  
 
Kernestof 
Biologi i udvikling 103-128 
Fysiologi bogen: 47-54, 55-56, 65, 67-68, 93-94 
Biologi i fokus side 21, 24, 1. spalte  
  
Supplerende: 
Se linket :  'Hvilke konsekvenser har rygning 
Artikel https://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/maraton-derfor-
rammer-du-muren-paa-soendag 
https://restudy.dk/undervisning/fysiologi-2/lektion/video-energiforbraending-
under-loeb/ 
Fysiologibogen 2.udgave side 100-102 og 107-109 

 

Eksperimentalt arbejde:  

Hjerte, puls og blodtryk (R) 

Måling af  lungefunktion (Peakflow)(J) 

Måling af  hæmatokrit værdi (J) 

Omfang 26 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kernestof: 

Fysiologi: oversigt over kroppens organsystemer, åndedrætssystem, blodkreds-

løb, 

Biokemiske processer: respiration og gæring 

 
-  Foretage systematiske observationer og indsaml data såvel i laboratorie 
- Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 
- Analysere figurer og data og sætte dem i relation til forklarings modeller 
- Indhente biologisk information fra forkskellige kilder og vurder materialets 

kvalitet 
- Udtrykke sig både skriftligt og mundtligt om biologisk sammenhænge 
- Har diskuteret samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til pro-

blemstillinger med biologisk indhold. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, eksperimentelt arbejde og skriftligt arbejde., 
brug at it (onenote, excel  mm) 

 

Skriftlig rapport over eksperimentelt arbejde. Animationer. www.Restudy.dk  

 

 

 

http://www.op-i-roeg.dk/hvilke-konsekvenser-har-rygning/dig-og-din-krop/kondition/
https://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/maraton-derfor-rammer-du-muren-paa-soendag
https://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/maraton-derfor-rammer-du-muren-paa-soendag
https://restudy.dk/undervisning/fysiologi-2/lektion/video-energiforbraending-under-loeb/
https://restudy.dk/undervisning/fysiologi-2/lektion/video-energiforbraending-under-loeb/
http://www.restudy.dk/
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Titel 7 

 

Har du styr på nerverne 

Indhold: • Musklernes opbygning og funktion,  

• Nervesystemet inddeling og opbygning,  

• Nerveimpulser og transmitter stoffer, Nervecellen, ion kanaler, ionpum-

perm, nerveimpuls, 

o Aktionspotentiale, synapse, transmitterstoffer, fremmende og hæm-

mende synapser 

• Muskel- og nervesygdomme samt nervegifte 
 
 
Kernestof 
Biologi i udvikling B 19-28,  
Fysiologi bogen 75-77 
Kroppen i fokus: 76-78 
Biologi i fokus: 51-54 
Husk hjernen Side 21-24 
 
Supplerende: 
Video video Neurotransmitter 
Video kemisk synapse 
Projektarbejde 'Muskeltilstande og sygdomme (Sclerose, ALS, Epilepse mm) 
Sclerose sclerose 
ALS https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerne-og-
nerver/sygdomme/oevrige-sygdomme/amyotrofisk-lateralsklerose-als/ 
Epilepsi https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerne-og-
nerver/sygdomme/oevrige-sygdomme/amyotrofisk-lateralsklerose-als/ 
  
Eksperimentelt arbejde: 
Sanse øvelser 

 

Omfang 16 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kernestof 

• Cellebiologi: cellemembranprocesser, aktiv transport 

• Fysiologi: muskler, nervesystemet,  

 
- Foretage systematiske observationer og indsaml data såvel i laboratorie 
- Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 
- Analysere figurer og data og sætte dem i relation til forklarings modeller 
- Indhente biologisk information fra forkskellige kilder og vurder materialets 

kvalitet 
- Udtrykke sig både skriftligt og mundtligt om biologisk sammenhænge 
- Har diskuteret samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til pro-

blemstillinger med biologisk indhold. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning , projektarbejde, mundtlig fremlæggelse, gruppearbejde,  
brug at it (onenote, excel  mm) 

 

Søgning af  viden, . Animationer 

 

https://www.youtube.com/watch?v=90cj4NX87Yk
onenote:#section-id={04826E67-A2E6-43B1-9743-FD5E8B35A113}&end&base-path=https://hhfvuc.sharepoint.com/sites/HHFVUC/Fag-19bib01/Delte%20dokumenter/Klassenotesbøger/Fag-19bib01/_Indholdsbibliotek/7%20.styr%20på%20nerverne.one
https://www.scleroseforeningen.dk/viden-om/hvad-er-sclerose/naar-kroppen-er-under-angreb-hvad-er-sclerose
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerne-og-nerver/sygdomme/oevrige-sygdomme/amyotrofisk-lateralsklerose-als/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerne-og-nerver/sygdomme/oevrige-sygdomme/amyotrofisk-lateralsklerose-als/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerne-og-nerver/sygdomme/oevrige-sygdomme/amyotrofisk-lateralsklerose-als/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerne-og-nerver/sygdomme/oevrige-sygdomme/amyotrofisk-lateralsklerose-als/
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Titel 8 

 

Nyt liv og hormoner 

Indhold: Formering - (kønnet og ukønnet),   

Hormoner  

- Funktion og regulering 

Forplantning 

- Kvindens og mandens kønsorganer og kønshormoner 

- Kønsudvikling, 

- Menstruationscyklus 

- Befrugtning,   

- Hormonforstyrrende stoffer 
Kernestof: 
Fysiologibogen 125-127 
Notat Sex-LIV 
Biologi i fokus side 15-17, 57-58, 61-62, 63, 66-67 
Fysiologibogen 128-132, 135-143,  
Biologi i udvikling 134-135, 137-138, 145, 147-149, 153-155 
  
 Supplerende 
Film 'Reproduktion i fare' https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-
1&page=1&pageSize=15&search=titel:%20Reproduktion%20i%20fare&orderb
y=title&SearchID=a13268fa-4b96-4dcb-a575-3f940cfa6b54&index=1 
Video   dannelse af sædceller 
Artikel TV2  Sædkvaliteten styrkdykker 
Video Den menstruelle cyklus 
Link Menstruation og ægløsning 
Artikel 'Kønsforvirring', Aktuel viden n3, 2013 

restudy Mandens hormoner 

Restudy Hormonforstyrende stoffer 

DR film Hormonforstyrrende stoffer 

Artikel: om mænds sædkvalitet 

Artikel ’Når mor producerer sæd. Hvordan hunfisken fik testikler 

Artiklen: Hormonforstyrrende stoffer virker tidligt i graviditeten’ 

 Eksperimentelt arbejde: 

Mikroskopi af  ovarier -ægcelle (præparater) (R) 

Omfang 16 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kernestof: 

Fysiologi : fomonel regulering og forplantning 
- Foretage systematiske observationer og indsaml data såvel i laboratorie 
- Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 
- Analysere figurer og data og sætte dem i relation til forklarings modeller 
- Indhente biologisk information fra forkskellige kilder og vurder materialets 

kvalitet 
- Udtrykke sig både skriftligt og mundtligt om biologisk sammenhænge 

Har diskuteret samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til problem-

stillinger med biologisk indhold. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/eksperimentel forsøg. Forskellige opgaver enkeltvis og i 

grupper, fremlæggelser, Rapport over eksperimentel arbejde 

https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=15&search=titel:%20Reproduktion%20i%20fare&orderby=title&SearchID=a13268fa-4b96-4dcb-a575-3f940cfa6b54&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=15&search=titel:%20Reproduktion%20i%20fare&orderby=title&SearchID=a13268fa-4b96-4dcb-a575-3f940cfa6b54&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=15&search=titel:%20Reproduktion%20i%20fare&orderby=title&SearchID=a13268fa-4b96-4dcb-a575-3f940cfa6b54&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=-6M8fpyApJI
https://nyheder.tv2.dk/2017-07-04-saedkvaliteten-styrtdykker-efter-de-30
https://www.youtube.com/watch?v=EKFbz5Kt2eM
https://dk.clearblue.com/menstruationscyklus-og-aeglosning
https://portal.restudy.dk/video/mandlige-hormoner/id/3600/educationCategoryId/2
https://portal.restudy.dk/video/hormonforstyrrende-stoffer/id/3599/educationCategoryId/2
http://hval.dk/mitCFU/Login/?path=L21pdENGVS9tbS9wbGF5ZXIvP2NvcHlkYW49MDExNjAzMDgyMTU1
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Titel 9 

 

Gener og genteknologi (dele af hele forløbet er foregået som nødundervisning)) 

Indhold: Fokus på (nødundervisning med kursiv) 
DNA'opbygning og kopiering,  Proteinsyntese,  
Genmutationer, 
Nedarvningsmønstre 
- Mendels love 
- 2 gens nedarvning og epistasi 
 DNA-diagnostik og Genteknologi 
Biologisk variation, naturig selektion  
 
Kernestof 
Biologi i fokus., s. 81-100, 1232-125 
Biologi i udvikling: 91-93, 201-203, 206-207 
Biologi i udvikling: 107-11,222-226, 230-233 nødundervisning) 
Genetikbogen: 107-111 (nødundervisning) 
 
Supplerende: 
PCR-polymerase.. animation 3:55 min-kun musik 
https://www.youtube.com/watch?v=iQsu3Kz9NYo&t=112s 
Følgende udført under nødundervisning: 
 filmen "Det ligger i generne" http://huntingtons.dk/materialer/film-on-line/ 
Filmen  'Gentest' 
Restudy Evolution https://restudy.dk/undervisning/biologi-evolution-2/ 
Artikel : 'Lækre lopper scorer bedst', Aktuel videnskab, nr 3, 2014 
  

Eksperimentalt arbejde: 

Majs spiring – (2. gen) –(nødundervisning - ikke udført ) 

’Naturlig selektion hos ’biller’’ (J) nødundervisning - ikke udført) 

Jagten på Cancer genet ( R) – nødundervisning - ikke udført ) 

Omfang 

 

21 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kernestof 
- Makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af nucleinsyrer -DNA 

og RNA 
- Genetik og molekylærbiologi: replikation, proteinsyntese, mutation, mi-

tose, meiose, genteknologi 
- Evolutionsbiologi: biologisk variation og naturlig selektion 

 
- Foretage systematiske observationer og indsaml data såvel i laboratorie 
- Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 
- Analysere figurer og data og sætte dem i relation til forklarings modeller 
- Indhente biologisk information fra forkskellige kilder og vurder materialets 

kvalitet 
- Udtrykke sig både skriftligt og mundtligt om biologisk sammenhænge 
Har diskuteret samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til problem-
stillinger med biologisk indhold. 
 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde og eksperimentelt arbejde, brug at it (teams, 
onenote, excel  mm)  www.Restudy.dk 

https://www.youtube.com/watch?v=iQsu3Kz9NYo&t=112s
http://huntingtons.dk/materialer/film-on-line/
https://restudy.dk/undervisning/biologi-evolution-2/
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Titel 10 COVID 19- infektionssygdomme  (hele forløbet er foregået som nødundervisning) 

Indhold: Fokus på 
- Mikroorganismer – heunder Virus og bakterier 

• Immunsystemet 

• Antibiotika og Resistens,  

• Forebyggelse og behandling af infektioner 
 
Kernestof 
Mikroskopisk liv 7-17 
Biologi i udvikling B: 37-41, 43-48, 52-55 
Bioteknologi 4- infektionsbiologi: 15-18 
Biologi i industrien: 29, 55-60 
Fysiologibogen side 119 (1.spalte) 
Genetikbogen B+A side 58- 59  
BIOS (scan) side 162-163 
 
Supplerende  
Artikel den spanske syge https://videnskab.dk/krop-sundhed/den-spanske-
syge-var-relativt-mild-i-danmark-og-ramte-paa-mystisk-vis-de-20-40-aarige 
 Restudy det uspecifikke forsvar (fra 4:25-
6:42)https://restudy.dk/undervisning/biologi-immunsystemet/lektion/video-
det-uspecifikke-immunforsvar/ 
Video Immunrespons  Immunrespons 
 DR 'Sådan bekæmper kroppen virus'  
https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/saadan-bekaemper-kroppen-et-
nyt-virus 
DR dokumentar' Når penicilinen ikke virker' 
Artikel ' hygiejne' https://min.medicin.dk/Artikler/Artikel/74#a000 
Blodtypebestemmelse https://alexandra.dk/dk/cases/digitalisering-af-
blodtypekort 
 
Eksperimenter 
Blodtypetest (virtuel)  

Omfang 26 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 Kernestof: 
Cellebiologi: opbygning af pro- og eukaryote celler og membranprocesser 
Virus: opbygning og formering 
Mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer, infektionsbiologi, resistens 
 
- Foretage systematiske observationer og indsaml data såvel i laboratorie 
- Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 
- Analysere figurer og data og sætte dem i relation til forklarings modeller 
- Indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurder materialets 

kvalitet 
- Udtrykke sig både skriftligt og mundtligt om biologiske sammenhænge 
Har diskuteret samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til problem-
stillinger med biologisk indhold.  

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, diskussion, brug at it (teams, onenote, excel  mm) 

 

 

https://videnskab.dk/krop-sundhed/den-spanske-syge-var-relativt-mild-i-danmark-og-ramte-paa-mystisk-vis-de-20-40-aarige
https://videnskab.dk/krop-sundhed/den-spanske-syge-var-relativt-mild-i-danmark-og-ramte-paa-mystisk-vis-de-20-40-aarige
https://restudy.dk/undervisning/biologi-immunsystemet/lektion/video-det-uspecifikke-immunforsvar/
https://restudy.dk/undervisning/biologi-immunsystemet/lektion/video-det-uspecifikke-immunforsvar/
http://highered.mheducation.com/sites/0072507470/student_view0/chapter22/animation__the_immune_response.html?isbn=0072507470&firstName=&MI=&lastName=&myEmail=&myStyle=&profEmail=&profStyle=&taEmail=&taStyle=&otherEmail=&otherStyle=
https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/saadan-bekaemper-kroppen-et-nyt-virus
https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/saadan-bekaemper-kroppen-et-nyt-virus
https://min.medicin.dk/Artikler/Artikel/74#a000
https://alexandra.dk/dk/cases/digitalisering-af-blodtypekort
https://alexandra.dk/dk/cases/digitalisering-af-blodtypekort
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Titel 11 Naturen under pres (hele forløbet er forløbet som nødundervisning) 

 

Indhold: • Abiotoske og biotiske faktorer 

• Planters fotosyntese 

• Næringsstoffer og næringsoptagelse 

• Primær og sekundærproduktion 

• Energistrømme og energitab i fødekæden 

• Aerob og anaerob nedbrydning 

• Succesion og Biodiversitet 

• P og N-kredsløb,  

• Søen som økosystem, herunder eutrofiering og sørestaurering 
Kernestof 
Biologi i fokus 138-151, 154-156 
Biologi c 33-35 
 Biologibogen Systime i-bog page 589,   Når naturen udvikler sig 
Biologibogen systim i-bog p 590 2 Økologi/Biodiversitet 
Biologibogen systime p588 Fosforkredsløbet 
Biologibogen p603-611  Tema Søen 
 Supplerende 
Biologibogen systime p588 Fosforkredsløbet 
Restudy  https://restudy.dk/undervisning/biologi-oekologi-stx/lektion/video-
fosforkredsloeb/ 
Video om springlag og iltsvind: 
https://portal.restudy.dk/video/s%C3%B8enspringlag 
Artikler Aktuel videnskab,,2. 2020  Fremtidens biodiversitet 
Video om N-kredsløb N-kredsløb 
Artikel For meget kvælstof er dårligt for miljøet 

Eksperimentalt arbejde: 

Fotosyntese og respiration (R )  - ikke udført 

Plantepigmenter (j) – virtuel/hjemmeforsøg 

Ekskursion til Almind sø og Brassø, Silkeborg – ikke gennemført 

Sø- feltundersøgelser (Rapport) – ikke gennemført 

Omfang 21 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kernestof 

• Biokemiske processer: fotosyntese, respiration og gæring 

• Økologi: Samspil mellem arter – og organismer og deres omgivelser, 

Energistrømme, N- og P kredsløb og biodiversitet 

Foretage systematiske observationer og indsaml data såvel i laboratorie 
- Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 
- Analysere figurer og data og sætte dem i relation til forklarings modeller 
- Indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurder materialets 

kvalitet 
- Udtrykke sig både skriftligt og mundtligt om biologiske sammenhænge 

- Har diskuteret samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til pro-

blemstillinger med biologisk indhold 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde og eksperimentelt arbejde og feltarbejde, 
brug at it (teams, onenote, excel  mm) Forskellige opgaver m.h.p på træning af 
faglige elementer. www.Restudy.dk   IT(Teams, onenote) 

 

https://biologibogen.systime.dk/index.php?id=589
https://biologibogen.systime.dk/index.php?id=590&L=0
https://biologibogen.systime.dk/?id=588
https://biologibogen.systime.dk/?id=604
https://biologibogen.systime.dk/?id=588
https://restudy.dk/undervisning/biologi-oekologi-stx/lektion/video-fosforkredsloeb/
https://restudy.dk/undervisning/biologi-oekologi-stx/lektion/video-fosforkredsloeb/
https://portal.restudy.dk/video/s%C3%B8enspringlag
https://www.aktuelviden.dk/fremtidens-biodiversitet
https://www.youtube.com/watch?v=oy8e2HrOh6Q
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11125170/fakta-for-meget-kvaelstof-er-daarligt-for-miljoeet/
http://www.restudy.dk/

