
 

Naturfagskonsulenten, Ulla Hjøllund Linderoth  

Online biologikursus 
Undersøgelser og modeller i biologi, som også kan indgå i fællesfaglige fokusområder 

 

Med afsæt i de naturfaglige kompetenceområder, sættes fokus på det praktisk undersøgende arbejde i 

biologi. Du vil afprøve mange konkrete undersøgelser og arbejde med modeller i dit eget naturfagslokale, 

mens kurset kører online. Der vil være en vekslen mellem små korte oplæg, som rammesætter det 

praktiske, efterfulgt af den konkrete undersøgelse/modellering. 

Kurset henvender sig til biologilærere, som ønsker inspiration til, hvordan det praktiske arbejde kan indgå i 

de fællesfaglige fokusområder. Øvelserne er rettet mod de ældste elever og vil alle kunne indgå i forskellige 

fællesfaglige problemstillinger. Efter kurset får du øvelsesvejledninger og andet materiale tilsendt. 

Kurset foregår online men med tilstedeværelse i eget naturfagslokale eller -laboratorium: 

Tirsdag d.10.november kl.14-16 og torsdag d.19.november kl.14.16. 
 
Kurset koster 675 kr for deltagelse én eftermiddag - og 1.100 kr, hvis man deltager begge gange. 
Tilmeldes et fagteam begge kursusgange, er den samlede pris 3.000 kr. 
 
Tilmeld dig her: kortlink.dk/259qh 

 

14 dage før første kursusgang sendes en liste over materialer, du skal bruge på de enkelte kursusgange. Alle 

materialer er lette at skaffe og holdes på max 200 kr, udover fx glasvarer, lup, mikroskop og lignende i et 

almindeligt naturfagslokale. 

Indhold tirsdag d.10.november kl.14-16 

Færdigheds og vidensområder: Celler, mikrobiologi og bioteknologi og Evolution 

Relaterer især til fokusområder som fx: Strålings indvirkning på levende organismer, Teknologiens betydning for 

menneskers sundhed og levevilkår 

Der arbejdes konkret med blandt andet: 

- celler, DNA, mitose/meiose  

- dannelse af proteiner – proteinsyntese 

- mutationer 

- nedarvning og stamtavler 

Indhold torsdag d.19.november kl.14-16 

Færdigheds og vidensområder: Økosystemer, Anvendelse og naturgrundlaget og Krop og sundhed  

Relaterer især til fokusområder som fx: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget, Bæredygtig 

energiforsyning på lokalt og globalt plan, Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer 

Der arbejdes konkret med blandt andet: 

- nitrogenkredsløb, herunder vækstforsøg  

- carbonkredsløb, herunder fotosyntese og biogas 

- mikroplast - og miljø og sundhed 

- fødevarer og varedeklarationer 

Kurset afholdes af Ulla Hjøllund Linderoth, Naturfagskonsulenten ApS 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ldNlDewI1soOBaYY1m7StqISFd79FPq5Sk-r3LeZaHc/edit#gid=0

