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

 
Titel 1 Intro Cellebiologi 

 
Indhold I det første emne om cellebiologi introduceres eleverne til fagets metoder og får 

et indblik i opbygningen af dyre-, plante- og bakterieceller. Der lægges også 
vægt på introduktion til brug af laboratoriet og brug af skolens intranet til samling 
af dokumenter m.v. samt brug af e-bogen Yubio. 
 
Læst: 
Skaldhede, T. et al. Yubio (2016); e-bog s. 10-14, 16-22 (minus 17-18), 25-34. 
 
PowerPoints: 
Eukaryote celler og prokaryote celler 
Cellemembranen, diffusion og osmose 
 
Øvelser: 
Mikroskopi af celler (Journaløvelse) 
Diffusion af farvestof i vand (klasserumsøvelse) 
Osmose i kartoffelceller (Rapport) 
 
Opgaver: 
Arbejdsopgaver om Prokaryoter og Eukaryoter.  
Artikel ”Pas på hjertet, spis mindre salt” 
 

Omfang   10 timer af 50 min. 
Særlige fokus-
punkter 

 Arbejde sammen i laboratoriet 
 Udføre enkle kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser i 

laboratoriet og 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. 

 Analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbej-
de/eksperimentelt arbejde 
 

 
 
Titel 2 
 

Kost og fordøjelse  

Indhold  I det næste emne om kost, sundhed og fordøjelse lægges der vægt på de tre 
energigivende næringsstoffer i kosten, enzymatisk og mekanisk fordøjelse og 
hvordan kosten påvirker koppen. Her vil også være fokus på skriftligt arbejde, gruppe-
arbejde. 
  
Læst:  
Skaldhede, T. et al. Yubio (2016); e-bog s. 88-95, 95-101, 108-116, 122-126 



 

Side 3 af 6 

Faktaark: diabetes kort fortalt 
  
PowerPoints:  
Kulhydrater, fedtstoffer og proteiner. 
Diabetes og blodsukkerregulering. 
  
Øvelser:  
Burgerundersøgelsen (Journaløvelse) 
Fordøjelse af brødprodukter (rapportøvelse) 
  
Opgaver:  
Navngivning og funktion af de forskellige dele af fordøjelseskanalen. 
Forskel på enzymatisk og mekanisk fordøjelse. 
Virtuelt modul om spiseforstyrrelser. 
 
Supplerende materiale: 
Valgfrit, eleverne læser nærmere om enten kulhydrater, fedtstoffer eller proteiner:  

 https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hormoner-og-
stofskifte/sygdomme/kost/kulhydrater/ 

 https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hormoner-og-
stofskifte/sygdomme/kost/fedt/ 

 https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hormoner-og-
stofskifte/sygdomme/kost/protein/ 

oversigt om diabetes: 
 https://diabetes.dk/media/6621472/Diabetes-feb-2014-infografik.pdf 

Eksempel på hvordan et eksamensspørgsmål kan se ud. 
  

Omfang    Ca. 16 timer af 50 min.  
Særlige fo-
kuspunkter 

 Redegøre for figurer 
 Forholde sig til egen og andres sundhed 
 Rapportskrivning 
 Analyse af skolens kantine og diskussion herom 
 Analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori. 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 

 
 
Titel 3 
 

Lunger og blod 

Indhold  I det tredje forløb undersøges åndedrætssystemet, blodkredsløbet og blodet. 
Eleverne arbejder bl.a. med måling af hæmatokritværdi i eget blod og evnen til 
at holde vejret for på denne måde at sætte fokus på egen krop. Forsløbet afsluttes med 
at undersøge hvad der sker med iltoptagelsen under bjergbestigning 
 
Læst:  
Skaldhede, T. et al. Yubio (2016); e-bog s. 53-73, 77-79 
  
PowerPoints:  
Åndedrætssystemet 
Blodkredsløb og hjerte 
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Øvelser:  
Måling af hæmatokritværdien (Journaløvelse)  
Regulering af åndedrættet (Journaløvelse) 
 
Opgaver:  
Opgaver om åndedrætssystemet. 
Opgaver om blodkredsløbet, blodåretyper og venepumperne. 
Opgaver om bjergbestigning og iltoptagelse. 
Eksempel på hvordan et eksamensspørgsmål kan se ud.  
 

Omfang    Ca. 8 timer af 50 min.  
Særlige fo-
kuspunkter 

 Analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori 
 Analysere og forklare figurer. Fra figur til model/organ 
 Udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhæn-

gende faglige forklaringer 
 Beskrivelse af enkle problemstillinger i faget 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/Virtuel undervisning/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 

 
 
Titel 4 
 

Genetik og bioteknologi 
I det fjerde forløb introduceres eleverne til genetiske grundbegreber, den 
overordnede opbygning af DNA-molekylet og nedarvning. Forsløbet afsluttes med 
eksempler på moderne bioteknologi. 
 
Læst: 
Lone A. Egebo m.fl., Biologi til tiden, 2. udgave, 13. oplag, 2012, Nucleus Forlag ApS, 
s.101-107, 149-153, 149-153. 162. 
Note om proteinsyntesen + figur om det centrale dogme. 
Note om bioteknologi (gensplejsning) 
 
PowerPoints: 
Proteinsyntesen 
Bioteknologi - gensplejsning 
 
Øvelser: 
Oprensning af DNA fra tomat (Journaløvelse) 
Bestem din genetiske profil (Journaløvelse) 
 
Opgaver: 
Opgaver om karyotyper og kromosomer 
Opgaver om Proteinsyntesen  
Opgaver om DNAmolekylet. 
 
Film: 
Film fra mitcfu.dk: Viden Om - Din nye mad 01. september 2009 kl. 20:00 på DR2 
 
Supplerende: 
Samtale på klassen om mutationer ud fra figur 224 s. 162 Biologi til tiden. 

Indhold   
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Omfang    Ca. 10 timer af 50 min.  
Særlige fo-
kuspunkter 

 Anvende viden på tværs af emner til rapportskrivning. 
 Udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhæn-

gende faglige forklaringer. 
 Analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori. 
 Få en fornemmelse af egen konditionstilstand. 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 

 
 
Titel 5 
 

Evolution  

Indhold  I forlængelse af emnet om genetik kommer et kort emne om evolution hvor eleverne 
arbejder med at bruge den viden de har fået i genetik i bredere perspektiv. Igen under-
søges egne egenskaber (evnen til at smage bittert) og dette sættes i relation til mennesket 
evolution. 
 
Læst: 
Skaldhede, T. et al. Yubio (2016); e-bog s. 37-42. 
Artikel: https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/hvis-vi-er-bygget-til-spise-koed-
hvordan-kan-vi-saa-leve-uden 
Artikel: https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/tre-mutationer-der-aendrede-
mennesket 
 
Tavlenote: 
Mitose og meiose og mutationer. 
 
Øvelser: 
Naturlig Selektion (Journal) 
Evnen til at smage bittert PTC (Rapport) 
 
Opgaver: 
Om evolution 
 
Tavlegennemgang: 
Sammenhæng mellem mutationer og: 

1. Evnen til at tåle mælk som voksen  
2. En vis beskyttelse mod malaria (seglcelletræk) 

 
Supplerende: 
Virtuelt modul. Film: Darwins forsvundne rejse fra mit.cfu.dk  
 

Omfang    Ca. 6  timer af 50 min.  
Særlige fo-
kuspunkter 

 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 sammenhæn-

gende faglige forklaringer. 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/virtuelt arbejde. 
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Titel 6 
 

Økosystemer 

Indhold  I det sjette forløb ser vi på økosystemer, på samspillet mellem arter og deres 
omgivende miljø og biodiversitet. Der arbejdes også med kulstofkredsløbet og i den 
forbindelse kort med klima. Forløbet afsluttes med en ekskursion til Egebjerg sammen 
med en naturvejleder fra Horsens Kommune. 
 
Læst: 
Skaldhede, T. et al. Yubio (2016); e-bog s. 376-386, 388-389, 415-417 
Om ulven: https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/ulv/ 
Invasive arter: https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-
arter/ 
 
PowerPoints: 
Generel introduktion til økosystemer 1 og 2 
 
Øvelser: 
Fotosyntese hos vandpest (Rapportøvelse) 
Mikroskopi af spalteåbninger (Journaløvelse) 
 
Opgaver: 
Om økosystemer og fødekæder, ulven, invasive arter 
 
Andet: 
Film: BBC dokumentaren klimakrisen, de hårde facts, vist på TV2, kan lånes på 
mit.cfu.dk 
 

Omfang    Ca. 12 timer af 50 min.  
Særlige fo-
kuspunkter 

 Analysere figurer. 
 Arbejde selvstændigt i laboratoriet og i felten. 
 Se sammenhænge i økosystemer. 
 Forholde sig til menneskets påvirkning af økosystemerne. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/Feltarbejde. 
 

 


