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Titel 1 Celler og økosystemer
Indhold Kernestof:  

Biologi i fokus, 1. udgave, 3. oplag 2011, Bodil Blem Bidstrup, Kirsten Hede, 
Paul Paludan-Müller, Kristine Raae, Nucleus. 
S. 8-11, 14-15, 154-155. 
Biologi til tiden, 2. udgave, 11. oplag 2011, Lone Als Egebo, Paul Paludan-Mül-
ler, Kresten Cæsar Torp, Steen Ussing, Nucleus. 
S. 117-125. 
Videoer: 
Video 1: http://www.frividen.dk/kernestof/#Video1_Forskelle_proka-
ryot_og_eukaryot_celle 
Video 3: http://www.frividen.dk/salte/#Video3_Osmose 
 
Supplerende stof: 
Demonstrationsforsøg: mikroskopi af spalteåbninger. 
Demonstrationsforsøg: mikroskopi af gær. 
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=FlkxWyK5Yyk&feature=youtu.be 
 

Omfang 6 lektioner 
Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål: 
Anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse af 
enkle problemstillinger i faget.  
Udtrykke sig skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige 
forklaringer.  
 
Kernestof: 
Økologi: samspil mellem arter og samspil mellem arter og deres omgivende 
miljø, et udvalgt stofkredsløb og biodiversitet. 
Cellebiologi: overordnet opbygning af pro- og eukaryote celler. 
Biokemiske processer: fotosyntese og respiration. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde. 

 
Titel 2 Vandforurening 
Indhold Kernestof:  

Biologi til tiden, 2. udgave, 11. oplag 2011, Lone Als Egebo, Paul Paludan-Mül-
ler, Kresten Cæsar Torp, Steen Ussing, Nucleus. 
S. 126-140. 
 
Supplerende stof: 
Demonstrationsforsøg: springlag.  
Videoer: 
https://www.youtube.com/watch?v=tlwraixPq88&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=xSOmAW4d7hk&fea-
ture=youtu.be&hd=1
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Omfang 6 lektioner 
Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål: 
Anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse 
af enkle problemstillinger i faget.  
Udtrykke sig skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige 
forklaringer.  
 
Kernestof: 
Økologi: samspil mellem arter og samspil mellem arter og deres omgivende 
miljø. 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde. 

 

 
 
Titel 4 Kredsløbet 

Titel 3 Kost og sundhed 
Indhold Kernestof:  

Biologi til tiden, 2. udgave, 11. oplag 2011, Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, 
Kresten Cæsar Torp, Steen Ussing, Nucleus. 
S. 16-34 (undtaget afsnittet om ”Otte gode kostråd” s. 24). 
Videoer: 
Video 1: http://www.frividen.dk/fysiologi/#Video1_Fordjelsessystemet 
Video 8: http://www.frividen.dk/fysiologi/#Video_8_Hormonerne_Insu-
lin_og_glukagon_og_vores_blodsukker 
De 10 kostråd: https://www.youtube.com/watch?v=XhWQIt5G15s 
 
Supplerende stof: 
https://www.youtube.com/watch?v=wfEHaCTEE-k&feature=youtu.be 
 

Omfang 6 lektioner 
Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål: 
Anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse af 
enkle problemstillinger i faget.  
Udtrykke sig skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forkla-
ringer.  
 
Kernestof: 
Fysiologi: oversigt over kroppens organsystemer, udvalgte organsystemers opbyg-
ning og funktion. 
Makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipi-
der og proteiner. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde. 
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Indhold Kernestof:  
Biologi til tiden, 2. udgave, 11. oplag 2011, Lone Als Egebo, Paul Paludan-Müller, 
Kresten Cæsar Torp, Steen Ussing, Nucleus. 
S. 35-50. 
Videoer: 
Video 6: http://www.frividen.dk/fysiologi/#Video_6_Hjertet 
Video 5: http://www.frividen.dk/fysiologi/#Video_5_Blod_ganske_kort 
 
Supplerende stof: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZYG7A2RgsRo&feature=youtu.be&hd=1 
https://www.youtube.com/watch?v=-FZxNsnSlRE&feature=youtu.be&hd=1 
https://www.youtube.com/watch?v=PWG7A07IKnk&feature=youtu.be 
 

Omfang 6 lektioner 
Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål: 
Anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse af 
enkle problemstillinger i faget.  
Udtrykke sig skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige for-
klaringer.  
 
Kernestof: 
Fysiologi: oversigt over kroppens organsystemer, udvalgte organsystemers opbyg-
ning og funktion. 
Makromolekyler: biologisk funktion af carbohydrater. 
Biokemiske processer: respiration. 
 

Væsentligste 
arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde. 

 
 
 
 
Titel 5 Nedarvningsmønstre og blodtyper
Indhold Kernestof:  

Biologi til tiden, 2. udgave, 11. oplag 2011, Lone Als Egebo, Paul Paludan-Mül-
ler, Kresten Cæsar Torp, Steen Ussing, Nucleus. 
S. 149DNA og gener-153, 85, 89, 162, 97(blå boks), 101-111. 
Videoer: 
DNAs opbygning: https://www.youtube.com/watch?v=Hxu4IIETz1A 
Proteinsyntese: https://www.youtube.com/watch?v=IctU6OuBmA0 
Video 2: http://www.frividen.dk/kernestof/#Video2_Mitose_og_meiose_Cel-
ledeling 
Genetik: https://www.youtube.com/watch?v=QhJr-zjVsf8 
Blodtyper: https://www.youtube.com/watch?v=adoISYwFzPI 
 
Supplerende stof: 
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Øvelse: test af fænotype af evne til at smage bittert. 
Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=eycibwSwFCs&feature=youtu.be&hd=1  
 

Omfang 6 lektioner 
Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål: 
Anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse 
af enkle problemstillinger i faget.  
Udtrykke sig skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige 
forklaringer.  
 
Kernestof: 
Makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af DNA. 
Genetik: nedarvningsprincipper, DNA´s rolle. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde. 
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Titel 6 Gensplejsning  
Indhold Kernestof:  

Biologi til tiden, 2. udgave, 11. oplag 2011, Lone Als Egebo, Paul Paludan-Mül-
ler, Kresten Cæsar Torp, Steen Ussing, Nucleus. 
S. 144-149, 154-161, 176-181. 
 
Supplerende stof: 
Øvelse: gensplejsning (funktion af restriktionsenzym og selektion af gensplejsede 
organismer). 
Videoer: 
https://www.youtube.com/watch?v=Avilih5hhOw&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=oD1Cun-Nr9Y&feature=youtu.be&hd=1 
https://www.youtube.com/watch?v=tgmsfuVpdqg&feature=youtu.be&hd=1 
https://www.youtube.com/watch?v=xUu3TufJpeU&feature=youtu.be&hd=1  
 

Omfang 6 lektioner 
Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål: 
Anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse 
af enkle problemstillinger i faget.  
Udtrykke sig skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige 
forklaringer.  
Anvende faglig viden og stillingtagen i forbindelse med samfundsmæssige, tek-
nologiske og etiske udfordringer og problemstillinger og til at vurdere løsninger. 
 
Kernestof: 
Genetik: eksempler på evolutionære mekanismer. 
Biokemiske processer: gæring. 
Bioteknologi: udvalgte bioteknologiske metoder og deres anvendelse. 
Enzymer: overordnet opbygning og funktion. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde. 

 
  



 

Side 7 af 7 

Titel 7 Laboratoriekursus 
Indhold Supplerende stof: 

Øvelsesvejledninger:  
1. Undersøgelse af celler og osmose (journalforsøg) 
2. Respiration og gæring (journalforsøg) 
3. Fotosyntese (journalforsøg) 
4. Blodtypebestemmelse (rapportforsøg) 
5. Blodtryk og puls (rapportforsøg)  
6. Enzymforsøg med amylase (journalforsøg) 
7. Undersøgelse af svinehjerte (journalforsøg) 
8. Makroindeks (rapportforsøg) 
9. Nedarvningstyper (journalforsøg) 
10. Undersøgelse af egne træk (journalforsøg) 

Omfang 26 lektioner 
Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål: 
Udføre enkle kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser i laborato-
riet og i felten under hensyntagen til sikkerhed.  
Bearbejde og præsentere resultater fra eksperimentelt arbejde hensigtsmæssig, her-
under foretage enkle beregninger og benytte enkle matematiske modeller og rele-
vante 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 sammenhæn-
gende faglige forklaringer.  
Anvende faglig viden og metoder til undersøgelse og stillingtagen i forbindelse med 
samfundsmæssige, teknologiske og etiske udfordringer og problemstillinger og til at 
udvikle og vurdere løsninger.  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/brug 
af fagprogrammer. 

 


