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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i faget 
 

Forløb 

1a 

Økologi, generelt 

Forløb 

1b 

Sø-økologi 

Forløb 2 Hjernen, nervesystemet og afhængighed 

Forløb 3 Immunforsvaret V.S. Virus 

Forløb 4 Makromolekyler 

Forløb 5 Hvordan får kroppen energi til arbejdet? 

Forløb 6 Mikroorganismer – skadelige eller gavnlige? 

Forløb 7 Evolution, avl og genteknologi 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Forløb 1a 

 

Økologi (generelt) 

Indhold Biologi i udvikling C, 1. udgave, nuceus, ISBN: 978-87-90363-72-7 

s. 23-27m,  

 

Biologi i udvikling B, 1. udgave, nucleus, ISBN: 978-87-90363-94-9 

s. 115-123m, 149n-150øv. 

 

Restudy video: Økosystemer, biologi B. 

Link: https://restudy.dk/undervisning/biologi-oekologi-stx/lektion/video-oekosys-

temer-2/ 

 

Øvelsesvejledning: fotosyntese i vandpest, 5 s., inkl. video på engelsk: 

https://www.youtube.com/watch?v=id0aO_OdFwA 

 

Omfang 8 moduler à 90 min. 

Særlige 

fokus-

punkter 

De første moduler: brugt på at genopfriske udvalgte emner, grundbegreber og øvelser 

fra Biologi C. 

Vi har arbejdet med emnet økologi med henblik på at inddrage lokal natur og udearealer 

i arbejdet med artskendskab i to forskellige biotoper, med elevers bidrag til at udvælge 

den ene biotop. Fokus har været at forstå økosystemers opbygning, og de vilkår, der be-

tinger hvilke arter, der kan leve der. Vi har ved hjælp af digital værktøj Seek (app) under-

søgt lokale arter i felten. 

Vi har fokuseret på og undersøgt fotosyntesen og dens betydning for planter – og i for-

længelse heraf lært om plantecellers opbygning, evne til at høste lysenergi, respiration og 

planternes rolle i fødekæder og økosystemer. Dette emne er grundlag for at lære om li-

vet i søer, som udgør forløb 1b. 
 
- biokemiske processer: fotosyntese, respiration. 
- plantecellens opbygning 
-økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, stof-
kredsløb og biodiversitet. 
 

 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

Tavleundervisning, gruppediskussioner, feltundersøgelser, digitale værktøjer (Seek App), 

diskussion af figurer 

 

 

 
  

https://restudy.dk/undervisning/biologi-oekologi-stx/lektion/video-oekosystemer-2/
https://restudy.dk/undervisning/biologi-oekologi-stx/lektion/video-oekosystemer-2/
https://www.youtube.com/watch?v=id0aO_OdFwA
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Forløb 1b 

 

Sø-økologi 

Indhold Bogen ”Natursyn – økologi til B-niveau”, 2. udg., nucleus, ISBN: 87-90363-34-5. 

Siderne: 31-40m, 43-44, 46m–50, 55-57. 

 

Sø-undersøgelse: 

Vejledning, Aqua Ferskvandscenter: Søens Liv Og Vandkvalitet. 

https://docplayer.dk/106104712-Ferskvandsoekologi-soeens-liv-og-vandkvali-

tet.html 

 

Artikel om biomanipulation: https://www.dr.dk/nyheder/indland/danmarks-stoer-

ste-biomanipulation-er-i-gang-45-tons-fisk-skal-slaas-ihjel-genoprette 

Omfang 9 moduler à 90 min. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Søen som økosystem, fødekæder, fødenet, C-kredsløb og næringsstoffer. 

Sø-oplandets betydning for forurening med næringsstoffer, minimumsloven, lys, ilt 

og nedbrydning. 

Forskellige søtyper. Eutrofiering og sigtbarhed. Metoder til sø-restaurering, herunder 

biomanipulation. 

Vigtige arter (nøglearter) og biodiversitet. 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Tavleundervisning, gruppediskussioner, feltundersøgelser, elevpræsentationer af fi-

gurer, quiz, Dagsekskursion til Aqua Akvarium med undervisning, sø-undersøgelser i 

felten og efterfølgende databehandling på skolen. 

 

  

https://docplayer.dk/106104712-Ferskvandsoekologi-soeens-liv-og-vandkvalitet.html
https://docplayer.dk/106104712-Ferskvandsoekologi-soeens-liv-og-vandkvalitet.html
https://www.dr.dk/nyheder/indland/danmarks-stoerste-biomanipulation-er-i-gang-45-tons-fisk-skal-slaas-ihjel-genoprette
https://www.dr.dk/nyheder/indland/danmarks-stoerste-biomanipulation-er-i-gang-45-tons-fisk-skal-slaas-ihjel-genoprette


 

 

Side 4 af 11 

 

Forløb 2 

 

Hjernen, Nervesystemet og Afhængighed 

Indhold Biologi i Udvikling, B. 

s. 19-35øv. 

 

Restudy video om nervecellen: 

Nervesystemet → Video: Nervecellen - Restudy 

 

Valgfri video (restudy) om nervesystemet: 

Forløb: Nervesystemet | Biologi B | Restudy - Videoundervisning 24/7 

 

Øvelse: nerveimpuls og reaktionstid 

Vejledning: 4 s. 

 

Øvelse: Koffein og reaktionshastighed 

Vejledning: 3 s. 

 

Video om hjernens funktioner: 

Peter Lund Madsen fortæller om hjernen og hjernens funktioner 

 

Video om hjernens opbygning: 

Troels W. Kjær fortæ ller om hjernen 

 

Podcast: om hvordan forskellige mennesker opfatter virkeligheden forskelligt. 

Hukommelse og vidneforklaringer. (Indtil 14:00 min.) 

Hjernekassen på P1 | Vidner | DR LYD 

 

DR Udsendelse: Mesterhjerner, Hukommelse. 29. min. 

Mesterhjerner: Sæson 1 – Hukommelse | Se online her | DRTV 

(samt tilgængelig på mitCFU.dk (hval.dk)) 

 

Faktaark – Hvor lidt sover de unge? 5. s. 

ReloadMe-Fakta-om-soevn.pdf (redbarnet.dk) 

 

Artikel: Sådan giver du din hjerne en god nats søvn (videnskab.dk) 0,5 s. 

Artikel: Slip nu den telefon! Fire gode råd til at undgå tidsrøvende distraktioner på 

nettet (videnskab.dk) 3 s. 

 

Film: Ædru Hjerneskade (30 min). Tilgængelig ved fremsøgning på mitCFU.dk 

(hval.dk). 

 

Afsnittet ”Din Ubevidste Hjerne” i bogen ”HJERNEN – Tænkepauser” (#35), 

s. 19-26. C Leif Østergaard, Aarhus Universitets Forlag, ISBN 978 87 7124 911 8. 

8 s. 

 

Film: Afhængighedens Gåde (30 min).  Tilgængelig ved fremsøgning på mitCFU.dk 

(hval.dk). 

https://restudy.dk/undervisning/biologi-nervesystemet/lektion/video-nervecellen/
https://restudy.dk/undervisning/biologi-nervesystemet/lektion/video-nervesystemet/
https://youtu.be/XhDjcQkMKIo
https://youtu.be/uZTDon8vBDA
https://www.dr.dk/lyd/p1/hjernekassen-pa-p1/hjernekassen-pa-p1-13
https://www.dr.dk/drtv/episode/mesterhjerner_-hukommelse_55187
https://hval.dk/mitcfu/
https://reloadme.redbarnet.dk/wp-content/uploads/2021/10/ReloadMe-Fakta-om-soevn.pdf
https://videnskab.dk/krop-sundhed/saadan-giver-du-din-hjerne-en-god-nats-soevn
https://videnskab.dk/kultur-samfund/slip-nu-den-telefon-fire-gode-raad-til-at-undgaa-tidsroevende-distraktioner-paa
https://videnskab.dk/kultur-samfund/slip-nu-den-telefon-fire-gode-raad-til-at-undgaa-tidsroevende-distraktioner-paa
https://hval.dk/mitcfu/
https://hval.dk/mitcfu/
https://hval.dk/mitcfu/
https://hval.dk/mitcfu/
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Omfang 14 moduler à 90 min. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Nervecellen, nervesignal og synapse, nervesystemet, hjernens områder, hukom-
melse, søvn og sundhed. Koffein, adenosin, reaktionstid, placebo. Agonist, antago-
nist, alkohol, GABA, rusmidler, afhængighed. 
Belønningscentret, dopamin, forventningen om belønning. 
Særligt tema: Søvn og det digitale liv. Ved brug af materialer fra ReloadMe kampag-
nen fra RedBarnet og JustHuman.com. 
Digitale mediers betydning for søvn hos unge. Søvn, søvnmangel og sundhed. Ele-
verne har udfyldt søvnskema i fire dage og diskuteret egne og hinandens søvnvaner 
samt gode råd. 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Tavleundervisning, tegne og forklare figurer, digitale værktøjer (Stop-motion anima-

tion med app), Eksperimentelt arbejde, gruppefremlæggelser. Film og podcast. 

Brainstorm ved opstart samt til evaluering. 
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Forløb 3 

 

Immunforsvaret V.S. Virus 

Indhold Biologi i Udvikling B, 

s. 37-50øv, 52-55m. 

 

Biologi i Udvikling C: s. 174 + 177-180. Repetition af proteinsyntese, translation, 

transskription, replikation. 

 

Video: 

Genetik og molekylærbiologi - DNA Replikation | Biotech Academy (4,5 min) 

 

Video – Undervisningslokalet: 

immunforsvar bekæmper virus. Adaptive/erhvervede forsvar - biologilærer for-

klaring - YouTube (10 min) 

 

Video – Kurzgesagt (engelsk m danske undertekster): 

The Immune System Explained I – Bacteria Infection - YouTube (7 min) 

 

Artikel: Sådan virker vacciner (videnskab.dk) 2 s. 

Artikel: Hvad er en mRNA-vaccine? (coronasmitte.dk) 3,5 s. 

Artikel: vaccinationens historie – modtagelse og modstand. Fra Kaskelot nr 214, 

feb. 2017, ISSN: 0106-0023, s. 14-17 (4 s.) 

 

Øvelse: ELISA-test. 

Vejledning: 

 

Øvelse: Hygiejne-test (bakterier). 

Vejledning: 

Omfang 11 moduler à 90 min. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Immunforsvaret, typer af respons, virus’ opbygning og infektion af værtscelle, co-

rona, vacciner: virkemåde, traditionel vaccine, mRNA vaccine, vacciner i historisk 

perspektiv. Epidemier, smitteudbrud, smittetal, prositivprocent. 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Tavleundervisning, gruppediskussioner, mini-projekt om corona-virus, selvstændig 

informationssøgning, fremstilling af, og præsentation af posters. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Dvr_F85oCS4
https://www.youtube.com/watch?v=5u_XN7devDs
https://www.youtube.com/watch?v=5u_XN7devDs
https://www.youtube.com/watch?v=zQGOcOUBi6s
https://videnskab.dk/krop-sundhed/sadan-virker-vacciner
https://coronasmitte.dk/viden-om-covid-19/artikler/2021/september/hvad-er-en-mrna-vaccine
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Forløb 4 

 

Makromolekyler 

Indhold Biologi i udvikling, C: 

s. 76-82m. (repetition fra bio C) 

 

 

Restudy video om proteiner: 

https://restudy.dk/undervisning/fysiologi/lektion/video-proteiner/ 

 
https://denstoredanske.lex.dk/polymer#-Naturlige_polymerer 1,5 s. 

 

Film: Sandheden om Fedt. (52 min) Kan fremsøges på mitCFU.dk (hval.dk) 

 

Øvelse: Nedbrydning af stivelse (amylase). 

Øvelsesvejledning: 3 s.  

 

Omfang 5 moduler à 90 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Proteiner – opbygning, foldning, primær, sekundær, tertiær og kvarternær struktur. 

Naturlige polymerer. Denaturering. Enzymer, Enzymatisk aktivitet og -optimum. 

Proteinsyntese. Betydninger af proteiner i levende organismers celler, fx mem-

branproteiner, enzymer, hæmoglobin og insulin. 

Proteiners nedbrydning i tarmen. 

Lipoproteiner: LDL og HDL. 

Fedtstoffer: opbygning, funktion og nedbrydning i tarmen v. galdesalte. 

Kulhydrater: opbygning, funktion og nedbrydning i tarmen v. enzymer. Kostfibre. 

Nucleinsyrerne RNA og DNA er tidligere repeteret ifm. virus. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning, bygge små protein-modeller (3D struktur og foldning), små 

videoer, animationer, arbejdsspørgsmål, quiz. 

  

https://restudy.dk/undervisning/fysiologi/lektion/video-proteiner/
https://denstoredanske.lex.dk/polymer#-Naturlige_polymerer
https://hval.dk/mitcfu/
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Forløb 4 

 

Makromolekyler 

Indhold Biologi i udvikling, C: 

s. 76-90 + 176-181 (repetition fra bio C) 

 
Artikel om naturlige polymerer: https://denstoredanske.lex.dk/polymer#-Natur-

lige_polymerer 1,5 s. 

 
Artikel om proteiner: https://denstoredanske.lex.dk/proteiner?utm_source=den-

storedanske.dk&utm_medium=redirect&utm_campaign=DSDredirect 

(afsnittet Analyse læses ikke, og afsnittet Proteinsyntese er valgfrit)  

 

Restudy video om proteiner: 

https://restudy.dk/undervisning/fysiologi/lektion/video-proteiner/ 11 min. 

 

Restudy video om kulhydrater: Fysiologi → Video: Kulhydrater - Restudy 15 min. 

 

Restudy video om fedtstoffer: Fysiologi → Video: Fedtstoffer - Restudy 14. min. 

 

Film: Sandheden om Fedt. (52 min) Kan fremsøges på mitCFU.dk (hval.dk) 

 

Øvelse: Nedbrydning af stivelse (amylase). 

Øvelsesvejledning: 3 s.  

 

Omfang 5 moduler à 90 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Proteiner – opbygning, foldning, primær, sekundær, tertiær og kvarternær struktur. 

Naturlige polymerer. Denaturering. Enzymer, Enzymatisk aktivitet og -optimum. 

Proteinsyntese. Betydninger af proteiner i levende organismers celler, fx membran-

proteiner, enzymer, hæmoglobin og insulin. 

Proteiners nedbrydning i tarmen. 

Lipoproteiner: LDL og HDL. 

Fedtstoffer: opbygning, funktion og nedbrydning i tarmen v. galdesalte. 

Forskellige typer kropsfedt, fedt om maven/indre organer er mest skadelig. 

Kulhydrater: opbygning, funktion og nedbrydning i tarmen v. enzymer. Kostfibre. 

Nucleinsyrerne RNA og DNA er tidligere repeteret ifm. virus. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning, små videoer, dokumentarfilm, animationer, elevdiskussioner, 

arbejdsspørgsmål. 

 
  

https://denstoredanske.lex.dk/polymer#-Naturlige_polymerer
https://denstoredanske.lex.dk/polymer#-Naturlige_polymerer
https://denstoredanske.lex.dk/proteiner?utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirect&utm_campaign=DSDredirect
https://denstoredanske.lex.dk/proteiner?utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirect&utm_campaign=DSDredirect
https://restudy.dk/undervisning/fysiologi/lektion/video-proteiner/
https://restudy.dk/undervisning/fysiologi/lektion/video-kulhydrater/
https://restudy.dk/undervisning/fysiologi/lektion/video-fedtstoffer/
https://hval.dk/mitcfu/
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Forløb 5 

 

Hvordan får kroppen energi til arbejdet? 

Indhold Biologi i Udvikling C, 

s. 86-89, 95-97, 98-101, 103-107, 110-111, 116-118 

 

Video fra undervisningslokalet: 

Respirationen dannelse af ATP 3 min. 

 

Video fra undervisningslokalet: 

Katabolismen. Glykolyse, krebs cyklus, respirationskæden 8 min. 

 

Tekst om dykkerrefleks: 2 s. 

Øvelse: Dykkerrefleksen 

Øvelsesvejledning: 2 s. 

 

Øvelse: Test af lungefunktion 

Øvelsesvejledning: 2 s. 

 

Artikel: ”Pulsen”, fra Kaskelot nr. 207, okt. 2015, ISSN: 0106-0123, 4 s. 

 

Omfang 7 moduler à 90 min. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Respiration – de tre delprocesser (overfladisk) glycolyse, citronsyrecyklus (= Krebs’ 

cyklus) og elektrontransportkæden, dannelse af ATP, mitokondrier, ilt. 

Kobling mellem kondition, respiration og glucose. Blodsukker, hurtige/langsomme 

kulhydrater. Lungernes opbygning og funktion. Gasudveksling. Blodkredsløbets op-

bygning, pulsen, hjertets opbygning. 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Tavleundervisning, små videoer, animationer, eksperimentelt arbejde, analyse af for-

søgsdata. Skriftlig formidling. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=N40i93x0G18&list=PLWinOpqsqsEaP4wR6_HTMsR4Ih7lh25q7&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=idqM8HIraqI&list=PLWinOpqsqsEaP4wR6_HTMsR4Ih7lh25q7&index=3&t=207s
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Forløb 6 

 

Mikroorganismer – skadelige eller gavnlige? 

Indhold Biologi i Udvikling C, 

s. 14-15, 93, 227n-229, 236-239,  

 

Biologi i Udvikling B, 

s. 97-101, 102-109, 132m-134m. 

 

Dokumentarfilmen: ”Den dag penicillinen ikke virker”. 1 time. Kan fremsøges på 

mitCFU.dk (hval.dk) 

 

Video: Sterilteknik 4 min. 

 

Video, undervisningslokalet: 

Gæring til alkohol og svampe - YouTube 11 min. 

 

Øvelse: Bakterier i luften (kimfald) 

Øvelsesvejledning: https://www.biotechacademy.dk/wp-content/uplo-

ads/2017/10/Bakterier-i-luften.pdf 3 s. 

 

Øvelse: Lav din egen surdej 

Øvelsesvejledning: https://www.smagforlivet.dk/sites/default/files/ko-

piark/ElevarkAktivitet%201_Lav%20din%20egen%20surdej%20_%C3%98velses-

vejledningplus%20dataskema.pdf 3 s. 

Omfang 7 moduler à 90 min. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Antibiotikaresistens, multiresistens, penicillin, bakterier, mikroskopi og mikroskopi-

ske livsformer (dyr, svampe, alger, protister), pro- og eukaryoter. 

Sterilt arbejde, forsøgsdesign, kausale sammenhænge, patogene bakterier. 

Metoder til beskrivelse af bakterier: farvning, mikroskopi, substratspecificitet. 

Kimfald, matematisk model (lineær) til beskrivelse af sammenhæng. 

Mikroskopiske nedbrydere: gæring som nedbrydningsproces – del af C-kredsløbet. 

Mikrobielle vækstkurve, vækstfaktorer. 

Gavnlige bakterier, fokus på gærsvamp og mælkesyrebakterier. Surdej, laktat- og al-

koholgæring, bioteknologi, gæring i brød. Tarmflora/mikrobiom, probiotika, præbio-

tika. 

Symbiose, horisontal genudveksling/konjugation, mutationer. 

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Tavleundervisning, små videoer, dokumentarfilm, animationer/interaktiv øvelse, 

elevdiskussioner, elevpræsentationer og elevfeedback. 

  

https://hval.dk/mitcfu/
https://vimeo.com/30976210
https://www.youtube.com/watch?v=e1j7Ei6AUgc&t=13s
https://www.biotechacademy.dk/wp-content/uploads/2017/10/Bakterier-i-luften.pdf
https://www.biotechacademy.dk/wp-content/uploads/2017/10/Bakterier-i-luften.pdf
https://www.smagforlivet.dk/sites/default/files/kopiark/ElevarkAktivitet%201_Lav%20din%20egen%20surdej%20_%C3%98velsesvejledningplus%20dataskema.pdf
https://www.smagforlivet.dk/sites/default/files/kopiark/ElevarkAktivitet%201_Lav%20din%20egen%20surdej%20_%C3%98velsesvejledningplus%20dataskema.pdf
https://www.smagforlivet.dk/sites/default/files/kopiark/ElevarkAktivitet%201_Lav%20din%20egen%20surdej%20_%C3%98velsesvejledningplus%20dataskema.pdf
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Forløb 7 

 

Evolution, avl og genteknologi 

Indhold Biologi i udvikling C, 

s. 219-227n, 230m-235.  

 

Biologi i Udvikling B, 

s. 65-71m, 73n – 84m. 

 

Omfang 3 moduler à 90 min. 

Særlige fokuspunk-

ter 

Biologisk variation, genetisk variation, Mutationer, overkrydsning 

Selektion: naturlig og kunstig. 

Avl, forædling i fødevarer og kæledyr. 

 

2 videoer om variation og tilpasning: 13 min i alt. 

Film om evolution – Københavns Universitet (ku.dk) 

 

Nedarvning i majsmutanter, ét-gen nedarvning. 

Udspaltningsforhold. Geno- fænotype. 

 

Begrundelser for bioteknologi og genteknologi ift. planteafgrøder og fødeva-

reproduktion. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Tavleundervisning, små videoer, animationer/interaktiv øvelse, elevdiskussio-

ner, elevpræsentationer og elevfeedback. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Repetition 

 

3 moduler 

 

https://snm.ku.dk/skoletjenesten/materialer/film-om-evolution/

