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Forløb 1 

 

Salt 

Indhold Læst: 

Yubio s. 10-14, 16-19, 25-33 (cellers struktur, prokaryote og eukaryote celler, celle-

membranens opbygning, diffusion og osmose) 

Undervisningsnoter: 

 Rapportskabelonen 

 Diffusion og osmose 

 Salts effekt på kroppen 

Øvelsesvejledninger 

Blogindlæg: Fem bakterielle kandidater du (næsten) ikke kan leve uden 

Artikel: Pas på hjertet - spis mindre salt 

 

Øvelser: 

Mikroskopering af celler (journal) 

Osmose i kartofler (rapport) 

 

Andet: 

Opgaver: 

 Lær at bruge Yubio 

 Hvad består celler af? 

 Kend din prokaryot 

 Fællesfaglig afslutningsopgave på forløbet salt 

Powerpoint (PP_Salt) 

Cellespil 

Demoforsøg: blæk i koldt og varmt vand (diffusion) 

Ekskursion Mariager saltcenter (rundvisning i sydehytten, overmætningsøvelse, data-

opsamling på havvand, oplæg fra de ansatte om erhvervs- og uddannelsesveje) 

 

Omfang 

 

15 lektioner af 55 min 

Særlige fokus-

punkter 

Forstå og fortolke biologisk litteratur 
Stille spørgsmål og kunne deltage i en diskussion  
Figurforståelse 
Analysere artikler med biologisk indhold 
Skriftlig formidling 
Karrierelæring 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt og gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, ekskursion 
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Forløb 2 

 

Genetik 

Indhold Læst: 

Biologi til tiden s. 101-107, 110-111, 149-151 (gener, kromosomer, nedarvning af 

monogene sygdomme, krydsningsskemaer, stamtræer, DNA) 

Undervisningsnote: Gensplejsning 

Øvelsesvejledninger 

 

Øvelser: 

DNA fra tomat (journal) 

Genetisk profil (journal) 

Nedarvning af PTC-smag (rapport) 

 

Andet: 

Opgaver: 

 Byg DNA 

 Genetikordbogen 

 Øjenfarve 

Powerpoint (PP_Genetik og PP_Gensplejsning) 

Film: Din nye mad 

Omfang 

 

10 lektioner af 55 min       
 

Særlige fokus-

punkter 

Opnå en forståelse for genetiske processer herunder nedarvning af egenskaber 
Arv vs. miljø 
Vurdere information vedrørende genetik og sundhed 
Have den faglige baggrund for stillingtagen i fbm. egne og samfundsmæssige pro-
blemstillinger 
Diskussion og perspektivering 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt, par- og gruppearbejde, eksperimentelt arbejde 
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Forløb 3 

 

Klima 

Indhold Læst: 

Yubio s. 376-386, 388-389, 415-417 (økosystemer, fotosyntese, fødekæder og -net, 

energistrømme, biodiversitet, kulstofkredsløbet) 

Undervisningsnoter: Bioethanol 

Øvelsesvejledninger 

 

Øvelser: 

Fotosyntese i vandpest (rapport) 

Gæring og temperatur (journal) 

Mikroskopering af spalteåbninger (Journal) 

 

Andet: 

Opgaver: 

 Økologiordbogen 

 Biodiversitet 

 Bioethanol 

 Fødekæder og fødenet 

 Kulstofkredsløbet 

 Økosystemer 

 Fællesfaglig afslutningsopgave på forløbet klima 

Powerpoint (PP_Gensplejsning og bioethanol og PP_Klima) 

Omfang 

 

19 lektioner af 55 min       
 

Særlige fokus-

punkter 

Mundtlig og skriftlig formidling 
Figurforståelse 
Forståelse for den naturvidenskabelige metode 
Analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde 
Gennemføre observationer  
 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt, par- og gruppearbejde, matrixgrupper,  eksperi-
mentelt arbejde 
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Forløb 4 

 

Sundhed 

Indhold Læst: 

Yubio s. 55-75, 88-101, 108-117, 122-126 (åndedrætsystemet, blodkredsløbet, blod-

tryk, puls, kulhydrater, fedt, proteiner, energi, fordøjelsessystemet, diabetes) 

Artikler: 

 Diabetes 

 Motion og blodsukker 

Øvelsesvejledninger 

 

Øvelser: 

Fordøjelse af brød (rapport) 

Burgerundersøgelse (journal) 

Måling af hæmatokritværdi (Journal) 

Måling af puls (journal) 

 

Andet: 

Opgaver: 

 Blodkredsløbet 

 Blodsukkerregulering 

 Fordøjelse 

 Lunger og åndedræt 

 Netøvelser om hjertet 

 Opsamling 

 Ordrebus Fordøjelsen 

Powerpoint (PP_Kost og sundhed og PP_Lunger og blod) 

Film: Fedt (Sundhedsmagasinet 2016) 

Multiple choise quizzer i Yubio 

Animation om blodsukker regulering og diabetes: https://www.you-

tube.com/watch?v=jJzo2xYkbb0

Omfang 

 

23 lektioner af 55 min 

Særlige fokus-

punkter 

Analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af biologiske fagudtryk 
Have den faglige baggrund for stillingtagen i fbm. egne og samfundsmæssige pro-
blemstillinger 
Databehandling af eksperimentelt arbejde 
Analysere og vurdere artikler med biologisk indhold 
 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt, par- og gruppearbejde, matrixgrupper, IT-arbejde 

https://www.youtube.com/watch?v=jJzo2xYkbb0
https://www.youtube.com/watch?v=jJzo2xYkbb0
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Forløb 5 

 

Forurening 

Indhold Læst: 

Yubio s. 427-432, 435-443, 454-458, 469-471 (primær og sekundær forurening, pesti-

cider, hormonforstyrrende stoffer, plastikforurening, forsuring, vandmiljøpla-

ner) 

Artikler: 

 Er fisk i virkeligheden sundt 

 Syrebad 

 

Andet: 

Opgaver: 

 Plastikforurening 

 Primær og sekundær forurening 

 Tungmetaller, pesticider og hormonforstyrrende stoffer 

 Fællesfaglig afslutningsopgave på forløbet forurening 

Powerpoint: 

 PP_Forsuring 

 PP_Primær og sekundær forurening 

 PP_Tungmetaller, pesticider og hormonforstyrrende stoffer 

Film: Advarsel! Vandforurening 

Film: Historien om Plastik 

 

Virtuelle opgaver: 

Virtuel_Plastik i hverdagen (genbrugskoder, dannelse af plastik; monomerer og poly-

merer) 

Omfang 

 

15 lektioner af 55 min 
 

Særlige fokus-

punkter 

Arbejde selvstændigt og projektorienteret 
Analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af biologiske fagudtryk 
Have den faglige baggrund for stillingtagen i fbm. egne og samfundsmæssige pro-
blemstillinger 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseunderisning, individuelt, par- og gruppearbejde, matrigrupper 


