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2 CELLER 

2.1 LEVENDE ORGANISMER 
• Alle levende væsner er organismer. 

• Levende organismer optager næring (føde), udfører åndingsprocesser (respiration) og 

udskillelsesprocesser (ekskretion).  

• Ofte bevæger disse celler sig og kan som regel sanse eller reagere i forhold til deres omgivelser. 

• Ovenstående træk kalder man for livsytringer. 

• Mikroorganismer består af én eller meget få celler. De er så små at det kun er muligt at se dem 

under mikroskop.  

• Andre organismer består af mange celler – som fx mennesket (som ikke er den organisme med flest 

celler), der består af 100.000.000.000.000 celler (1014).  

• Alle celler har et stofskifte – hvilket vil sige at der foregår kemiske reaktioner i dem, hvor stoffer 

bliver omdannet. 

o Det er det, der hos organismen, kaldes for næringsoptagelse, respiration og ekskretion. 

• Alle celler indeholder det kemiske stof DNA (arvemateriale), hvilket vil sige at de (fleste) kan 

reproducere sig/lave en kopi af sig selv. 

2.2 VIRUS 
• Virus er ikke en selvstændig organisme da det ikke har nogen cellestruktur. 

• Virus kaldes en partikel. 

• Virus består af arvemateriale, der er omgivet af en kappe af protein. 

• Et virus kan ikke selv reproducere sig, men angriber i stedet celler af levende organismer og får 

disse celler til at producere nyt virusmateriale. 

2.3 ARTER 
• Individer som tilhører samme art kan formere sig og få fertilt afkom. 

• Fx en hestehoppe og en æselhingst kan godt formere sig og få et afkom, et muldyr. Men da 

muldyret ikke kan formere sig, eftersom moren er fra én art og faren fra en anden, så er muldyret 

ikke en selvstændig art.  

• Der findes pt. knap to millioner arter, som man har navngivet. 

• Det reelle tal af arter ligger et sted mellem 10 og 50 millioner.  

o Disse arter er ikke navngivet da man endnu ikke har beskrevet dem godt nok til endnu at 

vide om de er selvstændige arter. 

o Andre arter er simpelthen bare ikke opdaget endnu. 

2.4 CELLER 

2.4.1 Opbygning 

• Kernen indeholder arvemateriale. 

• Kernen er omgivet af kernemembranen, som består af fedtstoffer og protein.  

• Inde i kernen er der kromosomer, som er lange usynlige tråde. 
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o Disse er arvemateriale. 

• Når cellen deler sig, lægger disse kromosomer sig i par. 

• Et menneske har 46 kromosomer i par.  

• Cellemembranen er opbygget af fedtstoffer og protein. Den beskytter cellen mod omverdenen.  

• Cytoplasma er tyk væske, som de forskellige ting flyder rundt i. 

• I mitokondrierne bliver der frigivet energi. Energien optages fra føde.  

• Det er nødvendigt for at cellen kan bevæge sig og vokse. Jo mere aktiv en celle er, des flere 

mitokondrier har den.  

• Respiration er åndingsprocesser. Energien bliver frigivet når de organiske stoffer fra føden reagerer 

med ilt.  

• Ribosomer hjælper til at der bliver dannet protein. Dette bliver styret af cellens DNA.  

• Proteinet bliver brugt som byggemateriale, hormoner og enzymer.  

• ER (Endoplasmatisk retikulum) er et netværk af hulrum, som er omgivet af membraner.  

• Disse sørger for at proteinerne bliver transporteret ud af cellen.  

• Organeller er meget små organer – fx kernen, mitokondrierne, ER og valkuler. 

• Valkuler vil, i en dyrecelle, ofte indeholde føde eller vand.   

• Cellevæggen sidder udenfor cellemembranen og fungerer som et skelet – for en plantecelle. 

• I dyrecellerne består den af cellulose. Denne gør at en plantecelle er mere kantet end en dyrecelle.  

• Plasmider er ét ringformet arvemateriale, som bakteriecellerne kan udveksle med hinanden.  
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2.4.2 Den eukaryote celle 

• Dyreceller, planteceller og svampeceller er eukaryote celler. 

• De indeholder en kerne hvori arvematerialet befinder sig. 

• Kernen er omgivet af en kernemembran, som består af fedtstoffer og protein. 

• Arvematerialet styrer cellens funktion. 

• Så længe cellen ikke er ved at dele sig, 

ligger arvematerialet som lange, usynlige 

tråde i kernen. Disse tråde kaldes 

kromosomer.  

• Mennesket har 46 kromosomer, der 

hører sammen i par. 

• Cellen består også af et cytoplasma som 

er omgivet af en cellemembran.  

o Cytoplasma består af en tyk 

væske med forskellige strukturer 

i. 

• På samme måde som kernemembranen, 

er også cellemembranen opbygget af 

fedtstoffer og protein, som beskytter 

cellen mod omverdenen. 

• De fleste eukaryote celler indeholder 

også mitokondrier, da det er dér cellen 

frigiver det energi den optager fra føden. 

• Energien er nødvendig for at cellen kan 

bevæge sig og vokse, og bliver frigivet 

når de organiske stoffer fra føden 

reagerer med ilt. Denne proces kaldes 

aerob respiration eller blot ånding.  

• Jo mere aktiv en celle er, des flere mitokondrier har den. 

• Celler har også ribosomer. Disse strukturer hjælper til at der bliver dannet protein – denne 

produktion bliver styret af cellens DNA. 

o Disse proteiner bliver brugt som byggemateriale, hormoner og enzymer.  

• Enzymer er vigtige for cellens stofskifte.  

• Nogle af ribosomerne producerer også proteiner som bliver brugt udenfor cellen, men som i stedet 

sidder på ER (endoplasmartisk reticulum), som er et netværk af hulrum omgivet af membraner.  

o ER sørger for at proteinerne bliver transporteret ud af cellen. 

• Vakuoler i en dyrecelle indeholder ofte føde eller vand.  

• Strukturerne i cellen (som er omgivet af membraner) kalder man for organeller.  

o Det vil sige at kernen, mitokondrier, ER og valkuer er organeller.  

o Ribosomer er ikke organeller. 

o Organel betyder blot at der snakkes om et meget lille organ. 

o Ovenstående er dyreceller.  

o Snakker man planteceller må man tilføje kloroplaster (grønkorn), og det faktum at 

planecellen er omgivet af en stiv cellevæg.  



Biologi 

VUC Roskilde, 2017-2017 

Louise Frimann Jensen, 40712 

7 
 

o Kloroplasterne er organeller, som indeholder klorofyl (grønt farvestof), der gør at plante 

kan lave fotosyntese.  

o Cellevæggen sidder udenfor cellemembranen og fungerer derfor som et skelet for planten. 

▪ Hovedsageligt består planteceller af cellulose, der gør at planteceller er mere 

kantede end dyreceller. 

o Plantecellens vakuoler er meget større end dyrecellens. 

▪ Hos plantecellen udgør det knap 90 % af volumen. 

o Svampeceller har samme opbygning som både dyre- og planteceller. 

• Dog uden kloroplaster.  

• De har også en cellevæg som plantecellen, men den er bygget op på en 

anden måde. 

2.4.3 Den prokaryote celle 

o En bakterie er en prokaryot celle. 

o Forskellen fra den eukaryote celle, er at denne er opbygget langt mere 

simpelt, samt den er 10-100 gange mindre. 

o Denne celle indeholder hverken kerne, mitokondrier eller andre 

organeller. 

o Den indeholder til gengæld ribosomer samt arvemateriale, der begge 

flyder frit rundt i cellens cytoplasma.  

o Arvematerialet er blot ét ringformet kromosom, der ofte har nogle 

mindre DNA-ringe, man kalder plasmider. 

o En plasmide indeholder ikke livsvigtigt arvemateriale, og ofte udveksler 

bakterierne plasmider med hinanden.  

o Den prokaryote celle har en cellevæg omkring cellemembranen, men 

den er forskellig fra både dyr og planter.  
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3 ØKOLOGI OG VAND 

Definition på økologi: Læren om forholdene mellem de levende organismer og deres omgivelser.  

3.1 ØKOSYSTEMERS STRUKTUR 
• Et økosystem er et afgrænset område i naturen mellem levende organismer og det miljø de 

befinder sig i. 

• Et økosystem kan være en sø, en skov eller en hede, men man kan også se på jorden som ét stort 

økosystem. 

• Fysiske og kemiske forhold kan variere i det omgivende miljø.  

o Fx forskelle i temperatur, lys, fugtighed/vand, jordens struktur (for lidt eller meget vand 

eller næring), pH værdi i fx jorden, regnen, giftstoffer osv. 

o Disse forhold kaldes for de ikke levende/abiotiske vækstfaktorer.  

• Fx for at en plante skal kunne overleve, vokse og formere sig må den udvikle sig i forhold til de 

abiotiske forhold. 

o Den skal gøre det bedre end andre arter.  

o De højeste planter vil skygge for de mindre. 

o På et tørt sted vil en plante med bedre rodsystem få mere vand end de planter med et 

dårligere rodsystem. 

o Planten skal blandt andet beskytte sig mod at blive ædt af svampe, fældet af mennesker, 

spist af dyr/insekter.  

o Disse vækstfaktorer kaldes for de levende/biotiske vækstfaktorer.  

3.1.1 Kredsløbet 

• Solen bidrager med energi i form af lys. 

• Lysenergien bruger planterne til at danne kulhydratet glukose ud fra kuldioxid og vand. 

• Det sker i planecellens grønkorn ved fotosyntese. 

• Planterne kaldes for primærproducenter, da de er det første produktionsled i fødekæden. 

• Glukosen, som planten danner, bruges som byggesten.  

o Nogle af glukosemolekylerne bliver omdannet til stivelse, plantens lagerstof. 

▪ Stivelsen kan findes som mikroskopiske korn i plantecellerne og lagres i 

forrådskamre.  

▪ Fx en kartoffelplante med knolde. 

o Når planten skal bruge glukosen igen kan den spalte stivelsen forfra og bruge den gang på 

gang. 

o Glukose kan også omdannes til cellulose, dét plantevæggen består af. 

o Andet glukose omdannes til fedt (i form af planteolier eller protein) samt DNA og andre 

stoffer. 

• De stoffer som planten producerer på den måde (ovenstående), kaldes for organiske stoffer. 

o De indeholder alle grundstofferne C, O og H (kulstof, ilt og brint). 

o Derudover indeholder nogle af stofferne også nogle grundstoffer som fx N og P (kvælstof 

og fosfor) 

o Fx protein 

▪ Indeholder N, DNA og ATP, hvilket begge indeholder både N og P.  
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▪ For at opbygge disse stoffer skal planten bruge NO3 (nitrat) samt PO4
3 (fosfat) som 

den optager fra jorden. 

o Nitrat og fosfat er eksempler på uorganiske stoffer, men som er næringsstoffer for planten.  

o Mangler planten disse stoffer vil den ikke kunne danne de livsvigtige stoffer, samt dens 

vækst vil blive hæmmet. 

o Glukose bliver også brugt som brændstof. 

o Det sker under respirationsprocessen i plantecellens mitokondrier.  

▪ Ved respiration spaltes glukosen igen til kuldioxid og vand. 

o Den energi som planten får ud af glukosen bruger den til alle de energikrævende processer 

i cellerne.  

o Glukosen som planten producerer ved fotosyntese, bliver brugt til vækst eller respiration. 

• Plantens samlede fotosyntese kaldes for bruttoprimærproduktion (BBP). 

• Tilvæksten kaldes for nettoprimærproduktion (NPP). 

o Det er det som er tilbage når respirationen (R) er trukket fra. 

• Ligningen for dette ser således ud 

▪ BPP = NPP + R 

3.1.2 Fotosyntese 

• Fotosyntese sker i en plantecelles grønkorn. 

• For at lave fotosyntese kræver planten lys, kuldioxid (CO2) og vand (H2O). 

• Lysenergien og vand producerer energirig glukose (C6H12O6) og ilt (6 O2). 

o Ilt er fotosyntesens affaldsprodukt. 

• 6 CO2 + 6 H2O + lysenergi → C6H12O6 + 6 O2 

o Det vil sige at fotosyntese både kræver lys, CO2 og H2O. 

• Nogle planter har mange grønkorn. Disse planter kaldes for lysplanter. 

o Lever bedst på lysåbne steder. 

• Skyggeplanter har færre grønkorn. De satser i stedet på at være effektive med den mængde de 

har.  

o Til gengæld har skyggeplanter også røde og violette hjælpefarvestoffer.  

o Disse farvestoffer hjælper planten til at udnytte nogle af de lysstråler som lysplanterne ikke 

kan bruge. 

o Skyggeplanterne findes blandt andet i skovbunden. 

• Fotosyntese kan kun øges til et vist niveau, også selvom man tilføjer mere lys.  

o Dette skyldes at grønkornene allerede arbejder på fuld kraft eller at planten mangler CO2 

eller H2O. 

• Glukose fra fotosyntesen (BBP) bruges til respiration (R) eller vækst (NPP). 

3.1.3 Respiration  

• Respiration sker i mitokondrierne.  

• Planten bruger ilt til at spalte glukosen til kuldioxid og vand. 
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• Ved respirationsprocessen overføres energien i glukosen til ATP12, som planten bruger til at udføre 

arbejde, såsom at optage næringsstoffer gennem roden. 

• C2H12O6 + 30 (ADP3+P4) -> 6 CO2 + 6 H2O + 30 ATP. 

• C2H12O6 = glukose 

3.1.4 Vækst 

• Planten skal bruge uorganiske næringsstoffer (fosfat og nitrat) for at kunne danne protein og DNA.  

o Hvis disse stoffer undlades, hæmmes plantens vækst. 

• Glukosen kan lægges på lager som stivelse. 

o Planten kan have specielle depoter. 

o Fx korn og kartofler. 

3.2 CELLEMEMBRANEN OG 

TRANSPORTPROCESSER 
• Cellemembranens opgave er at 

regulere hvilke stoffer der 

kommer ind og ud af cellen. 

• Opbygget af folipid. 

o Dobbeltlag, stort antal 

løst sammenhængende 

molekyler.  

• Hydrofobe (vandskyende) fedtsyrer.  

o Lipider (fedtsyre). 

o Vender ind mod hinanden. 

• Hydrofile (vandelskende) fosfatdel. 

o Vender ud mod omgivelserne eller ind mod cellens cytoplasma. 

• Cellemembranens opbygning tillader kun små uladede molekyler og fedtopløselige stoffer at 

trænge igennem. 

• Andre stoffer kan ikke gennemtrænge uden hjælp. 

o Derfor kaldes membranen halvgennemtrængelig/semipermeabel.  

• Der findes forskellige transportproteiner i cellemembranen.  

o Kan være en kanal eller pumpe, som bruges når større/ladede ioner skal gennemtrænge 

cellemembranen. 

• Man skelner mellem passiv transport og aktiv transport. 

• Passiv transport.  

                                                             
1 ATP = adenosintrifosfat, cellens brandstof. Organisk kemisk forbindelse, der fungerer som biologisk energi- og 
effektormolekyle og indgår i mange vigtige cellulære processer. Molekylets fosfatbindinger indeholder en stor 
mængde energi. 
2 ATP – der er tre forbindelser. 
3 ADP – der er to forbindelser. 
4 Fosfat 
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o De processer ud og ind gennem 

cellemembranen, som ikke kræver 

energi. 

• Receptorer er vigtige membranproteiner, som 

opfanger signalstoffer fra omgivelserne eller 

afgiver signaler til omgivelserne.  

o Har stor betydning for dyrs 

hormonregulering, nervesystemet og 

immunsystemet. 

• Diffusion vil sige at, 

o Molekylerne er altid i bevægelse. 

Nogle gange vil de støde ind i 

hinanden og påvirke hinandens 

bevægelse. 

o I sidste ende kan dette medføre at 

molekylerne ender med at være mere jævnt fordelt i det tilgængelige rum.  

• Faciliteret diffusion er når større molekyler/ioniserede molekyler ikke frit kan gennemtrænge 

cellemembranen, men har brug for specielle transportproteiner.  

3.3 ØKOSYSTEMETS KONSUMENTER 
• Planteædere,  

o Nogle spiser græs og urter 
o Nogle suger saft af friske blade og skud (bladlus fx). 

• Planteædere spises af rovdyr 
o Forskellige rovdyr spiser forskellige planteædere. 
o Nogle arter vil skifte bytte i løbet af året.  
o Nogle rovdyr spiser andre rovdyr.  

• Hvem der spiser hvem, kaldes økosystemets fødekæde eller fødenet.  

• Husk figur.  

• Når planter og dyr dør bliver de til jordens døde organiske stof – også kaldtes humus.  
o Et andet ord for det samme er også detritus. 

• Detritus fungerer som føde for forskellige arter af nedbrydere (fx regnorme)  
o Findeler døde blade og optager bladcellernes indhold. 
o Ved at findele, hjælper de jorden til at nedbryde de døde plantematerialer yderligere.  
o Størstedelen af regnormens næring er disse bakterier, dvs. de lever af de levende 

organismer.  
o De nedbrydere som betyder mest for nedbrydningen af døde planter, er derfor bakterier og 

svampe.  

• Rovdyr spiser nedbrydere.  
o Dette kaldes nedbryderkæden.  
o Baseret på dødt organisk stof og nedbrydere.  

• Modsat findes græsningsfødekæden.  
o Denne kæde tager udgangspunkt i levende planter og planteædere.  

• Tilsammen kaldes de (planteæderne, nedbryderne og rovdyrene) for økosystemets konsumenter.  
o De bruger i flere led af fødekæden, det organiske stof som planterne producerer.  
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• Konsumenterne nedbryder det organiske stof, via respirationsprocessen og derved frigøres 
energien som er bundet i de kemiske bindinger.  

• Restproduktet er uorganiske stoffer.  
o Kuldioxid og vand.  

• Det fosfor som var bundet til de organiske stoffer, frigøres som uorganiske fosfationer.  (PO4
3-) 

o Nitrogen frigøres som ammoniak (NH3). 

• Bakterier i jorden ilter ammoniak til nitrat (NO3
-).  

o Kun hvis der er ilt tilgængeligt.  

• Planterne kan nu igen optage disse stoffer fra jorden, som næringsstof.  
 

• Planternes cellevægge kan kun i meget lille grad udnyttes af dyrene og ender i stedet som afføring.  
o Resten optages via dyrets tyktarm.  
o Stofferne bruges som energi til bevægelser. 

• Fx kulhydrater og en stor del af fedtet. 
▪ Bruges også til at vedligeholde cellernes livsprocesser. 

o Energien frigøres under respiration og ender som varme.  
o Proteiner bruges også til vækst. 

 
Indtaget føde = tilvækst + respiration + afføring. 

 

3.4 VANDLØB, SØER OG DERES OMGIVELSER 

3.4.1 Vandets kredsløb 

• Først nedbør, noget fordamper og noget siver ned i grundvandet. 

• Noget siver ud til åer og søer. 

• Når det fordamper, bliver det igen til regnvejr. 

• Søer og vandløb får deres ilt fra luften. 

o Vind og vandstrømme hvirvler vandet rundt så det kommer i kontakt med luften (abiotisk).  

Alger og planters fotosyntese (biotisk). 

• Hurtigt voksende planter vil vokse hurtigere da de vil kunne optage mere næring. 

o  Dog kan det også være negativt, da der vil kunne mangle ilt. 

• Alger lever på sten og planter i overfladen. Planteplankton lever frit i vandet. 

3.4.2 Den naturlige å 

Øvre å,  

• Kildebæk. 

o Starter i et sumpet område.  

o Smal med rindende vand, som modtager ilt fra luften.  

o Overvokses af bredplanter, som skygger for vandløbet.  

o Begrænset plantevækst. Lille græsningsfødekæde.  

o Domineret af nedbryderfødekæden (iturivere og sedimentædere). Gode iltforhold.  

Den mellemste å 

• Når bækken får mere vand, vil det blive til den mellemste å.  
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• Planter vokser i åen. Mikroskopiske alger på planter og sten.  

• Græsningsfødekæde spiller stor rolle. Dyr skraber alger af sten og planter.  

o Nedbryderrollen er stadig den største. Spiser bundmaterialet – sedimentet.  

• Mange dyr spiser detritus fra strømmen i vandet – filtratorer.  

• Meget turbulens = meget iltindhold.  

• Fotosyntese spiller stor rolle for iltkoncentrationen. 

• Lavere strømhastighed pga. bugtninger.  

Den nedre å 

• Løber gennem lavtliggende, flad eng.  

• Dyb og vandrig, minus strømhastighed.  

• Planter vokser langs bredden som en rørsump. Bunden er slam og detritus.  

• Dyreliv er sedimentædere og filtratorer.  

• Vandets iltindhold bliver brugt til respiration. Dårlige iltforhold ved bunden.  

• Ender i en fjord eller havet.  

 

• Høl er fordybninger i brinken (jorden omkring vandet) pga. vandets strømmønster. 

• Stryg er der hvor bundens grus vaskes ren – mellem bugtningerne – vigtigt for fx ørreder som 

lægger æg i høje iltkoncentrationer.  

• Grødeø er planter i vandløbet som vokser tæt. 

• Slam er organisk materiale under nedbrydning.  

3.4.3 Biokemisk Iltforbrug, 
• Måles over fem dage (BI5). 

• Først samles prøven, iltes og lufttættes. Skal stå i mørke for at forhindre fotosyntese.  

• En prøve med lidt organisk stof og en prøve med meget organisk stof. 

• Bakterierne vil bruge ilten på at nedbryde det organiske stof. 

• Det vil sige at det biokemiske iltforbrug er større.  

• Dobbelt så meget organisk stof medfører dobbelt så stort iltforbrug.  

• Ligningen er således 

o 𝐼𝑙𝑡𝑖𝑛𝑑ℎ𝑜𝑙𝑑 𝑑𝑎𝑔 0 ÷ 𝑖𝑙𝑡𝑖𝑛𝑑ℎ𝑜𝑙𝑑 𝑑𝑎𝑔 5 = 𝐵𝑖𝑜𝑘𝑒𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑖𝑙𝑡𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔 𝑝å 5 𝑑𝑎𝑔𝑒 
• For at finde ud af hvor forurenet en å er, kan man indsamle forskellige arter af dyr og ud fra det kan 

man bestemme hvilke der er de dominerende og hvilke forhold de lever bedst i.  

o Måles i faunaklasser fra 1 (stærkt forurenet) til 7 (uforurenet). 

o Der skal dog tages hensyn til årstider og naturlige forhold i åen.  

• Man kan måle koncentrationen af plantenæringsstoffer (fosfat og nitrat). 

• Man kan måle iltindhold.  

3.5 SØEN SOM ØKOSYSTEM 
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Næringsfattige søer, 

• Findes på næringsfattig jordbund, 

o Fx hede, skov og overdrev. 

Næringsrige søer, 

• Findes på næringsrig jordbund. 

• Får næring fra landbrug.  

• Har fået næring fra spildevand fra byer 

og bebyggelse. 

o Vil have et stort lager af 

organisk stof og næringsstoffer.  

 

• Kold vand er tungere end varmt vand. 

o Vandtemperatur omkring 4 

grader vil have størst 

massefylde.  

 

 

 

 

 

En sø er lagdelt, 

• Overflade,  

• Fotosynteselag, 

• Springlag (sommer), 

• Nedbrydningslag, 

• Bund. 

 

 

 

 

 

Springlag 
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• Et lag mellem det varme og det kolde vand  

• Koldt vand er tungere, end varmt vand, og vil ligge på bunden.  

• Om sommeren varmer solen det øverste lag vand i overfladen.  

• Pga. sollyset vil der opstå planktonalger som laver fotosyntese. Derfor vil der om sommeren være 

en græsningsfødekæde i vandoverfladen. 

• Nedsunkne alger fungerer som mad for nedbryderkæden på bunden.  

• Fx muslinger filtrerer alger og detritus 

fra vandet.  

• Fx dansemyggelarver samler mad fra 

bunden.  

• Dyr og bakterier skal bruge ilt til 

respiration for at nedbryde.  

• Det kan resultere i iltmangel på bunden. 

• Til gengæld vil dyrene frigive 

næringsstoffer. 

• Som resultat deraf, vil bunden om 

sommeren være iltfattig men 

næringsrig. 

3.6 KULSTOFS KREDSLØB 
To former for kulstofkredsløb, 

• Biologiske kredsløb, som har en hurtig omsætningstid. 

• Geokemiske kredsløb, som har en meget langsom omsætningstid der måles i millioner af år. 

3.6.1 Biologiske kredsløb 

• De levende organismers fotosyntese og respiration. 

• Den CO2 som frigøres når planter, alger, dyr og nedbrydere respirerer, optages igen når planterne 

og algerne laver fotosyntese. 

• Det resulterer i ligevægt mellem den CO2 der optages og den CO2 der udskilles. 

3.6.2 Geokemiske kredsløb 

• Her bruges CO2 både til at opbygge og nedbryde bjergarter. 

• Ligningen for nedbrydning er således: 

o CO2 + H2O + CaCO3 → Ca2++ 2 HCO3. 

• Når CO2 kommer i forbindelse med vand ser ligningen således ud: 

o CO2 + H2O → H2CO3 → H+ + HCO3
-. 

• Calciumkarbonat (CaCO3) bruges til at lave havskaller. 

o Encellede alger og dyr, koraller, snegle, muslinger. 

o Til processen bruger de HCO3
- og Ca2+. 

• Når organismerne dør og ender på havbunden vil kalken ophobe sig i store lag. 

• Den CO2, som ville være endt i atmosfæren, ligger i stedet på havbunden.  

• Derved er fremstillingen forenklet. 

• De planter og dyr som levede for +100mio. år siden er blevet til kul, olie og naturgas. 



Biologi 

VUC Roskilde, 2017-2017 

Louise Frimann Jensen, 40712 

16 
 

• Når vi brænder det i dag, vil CO2’en ende i atmosfæren igen.  

3.7 DRIVHUSEFFEKT 
• CO2 tillader solstråler at trænge ind til jorden. 

• Dog hæmmer den også langbølgede stråler i at slippe væk fra jorden. 

• CO2 virker derfor som et drivhus omkring jorden.  

• Uden den naturlige drivhuseffekt 

ville jordens gennemsnitstemperatur 

være -18° C i stedet for +15° C. 

• De stigende udledninger af CO2 (som 

kommer fra fossile brændstoffer) 

øger drivhuseffekten. 

• De fossile brændstoffer (kul, olie, 

gas) kommer fra resterne af 

mikroskopiske alger og dyr. 

• Før i tiden var det planter og alger 

som fjernede de store mængder CO2 

fra atmosfæren via fotosyntese. 

• I dag frigøres CO2’en når vi bruger 

brændstofferne, men det sker i 

hastigt tempo. 

• Det betyder at mængden af drivhusgasser øges og balancen mellem solindstråling og 

varmeudstråling forrykkes. 

o Derved stiger gennemsnitstemperaturerne. 

o Mest ved polerne, 

o Mindst ved ækvator. 

• Havet optager store mængder CO2.  

o Disse bliver brugt til de kalkdannende organismers skaller. 

• Når havtemperaturen stiger, falder opløseligheden af CO2 – dvs. at havet kan indeholde mindre 

CO2. 

• CO2 medfører en forsuring i vand – pH falder. 

o Det resulterer i mindre skaldannelse. 

• Både opvarmning og forsuring er store trusler mod tropiske koralrev. 

• Derudover medfører temperaturændringer voldsomme storme og ændrede nedbørsmønstre.  
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4 KROP OG SUNDHED 

4.1.1 BMI 

• Body Mass Index 

• Vægt divideret med højde gange højde 

𝐻ø𝑗𝑑𝑒 ∙ ℎø𝑗𝑑𝑒

𝑣æ𝑔𝑡
= 𝐵𝑀𝐼 

4.1.2 Livsstilssygdomme 

• Livsstilssygdomme, 

o Fedme, sukkersyge, hjerte-kar-sygdomme, blodprop, forhøjet blodtryk, galdesten, slidgigt, 

åndedrætsbesvær og søvnforstyrrelser, hormon- og fertilitetsforstyrrelser, kræft. 

• Konsekvenser, 

o Sygdom for individet, 

o Økonomisk belastning for samfundet.  

• Mennesker med BMI på, eller over 30 har større chance for at udvikle disse sygdomme. 

4.1.3 Energibalance 

• Energibalance vil sige om der er ligevægt mellem energiindtal og energiforbrug. Balancen er når 
man indtager lige så meget som min forbruger – dvs. ens vægt står stille.   

• Er indtaget større end forbruget vil man ende med overvægt. Modsat vil ende med undervægt.  

• En kvinde skal bruge mindre kilojoule end mænd.  
o Dog falder tallet i takt med at man bliver ældre og skal bruge færre ressourcer på at holde 

kroppen i gang.   

4.1.4 Basalstofskifte 

• Basalstofskiftet den mængde energi som kroppen bruger i liggende stilling ved stuetemperatur 
efter 12 timers faste.  Den energi kroppen bruger på at holde sine indre organiser i gang.   

4.1.5 Energiindhold og energifordeling 

•  

4.1.6 Kulhydrater 

• Stammer fra, eller er baseret på plantevækst. 

• Fx frugt, grønt, brød, pasta, sodavand, slik. 

• Monosakkarider består af én kulstofring, 

o Simple kulhydrater, 

o Let nedbrydelige, 

o Glukose og fruktose. 

• Disakkarider består af to kulstofringe, 

o Simple kulhydrater, 

o Let nedbrydelige, 

o Sukrose (hvidt sukker), maltose og laktose. 

• Polysakkarider består af mange kulstofringe, 

o Komplekse kulhydrater, 
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o Svært nedbrydelige, 

o Stivelse og cellulose. 

o Stivelse spaltes i fordøjelsessystemet. Det trænger igennem tarmvæggene til blodet hvilket 

resulterer i at blodsukkeret stiger og giver brændstof til cellerne.  

o Cellulose kan ikke spaltes, men giver mæthedsfornemmelse.  

4.1.7 Vitaminer og mineraler 

• Proteiner, kulhydrater og fedtstoffer er makro-næringsstoffer. 

• Vitaminer og mineraler er mikro-næringsstoffer. 

• Vitaminer og mineraler findes i al slags mad, men særligt i frugt, grønt og kød. 

• Vitaminer kan opdeles i fedtopløselige og ikke-fedtopløselige, 

o Fedtopløselige oplagres ikke i kroppen og skal derfor indtages dagligt. 

o De ikke-fedtopløselige lagres i kroppens fedtdepoter.  

• Mineraler bruges til at opbygge knogler, immunsystem og vedligeholdelse af kroppen.  

o Calcium findes i mælkeprodukter og bruges til at opbygge knogler, 

o Jern findes i kød og bruges til at transportere O2 rundt i kroppen, 

o Kobber findes i lever og nødder og bruges til at producere adrenalin.  

4.1.8 Fedtstoffer 

• Animalsk fedt findes i smør, fede oste, pølser, fisk og flæskefars. 

• Planteolier findes i chips, nødder og avokado.  

• Fedtstof bruges som byggesten for cellerne. 

• Det er også velegnet som energireserver, som giver kroppen noget at stå imod med ved fx sygdom, 

sult eller graviditet. 

• Næsten al fedtstof består af triglycerid. 

o Dette er et glycerolmolekyle med tre fedtsyrer på.  

• Mættede fedtsyre har ingen dobbeltbindinger. 

• Monoumættede fedtsyrer har én dobbeltbinding.  

• Flerumættede fedtsyrer (polyumættede fedtsyrer) har flere dobbeltbindinger.  

• LDL-kolesterol er den dårlige slags.  

o Den bliver hængende i blodkarvæggene, 

o Kan medføre blodpropper,  

o Leveren bruger de mættede fedtsyrer til at danne LDL. 

• HDL-kolesterol er den gode slags, 

o Kommer fra de monoumættede fedtsyrer. 

• N-3 fedtsyrer – også kaldet fiskeolie, 

o Har en dobbeltbinding efter tredje kulstofatom. 

4.1.9 Proteiner 

• Findes i kød, æg, fisk, mælk, bønner, ost, linser, nødder. 

• Proteiner er opbygget af aminosyrer.  

• Et protein kan bestå af flere tusinde aminosyrer. 

• Der findes 20 forskellige aminosyrer, 

o 8 er essentielle, 

• Aminosyrer er opbygget af en central kulstofring (carbonatom) hvortil der er bundet, 
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o Et brintatom/hydrogenatom (H), 

o En aminogruppe (-NH2), 

o En syregruppe (-COOH), 

o Et radikal. 

• Aminosyrer bindes sammen af peptidbindinger.  

• Kroppen bruger aminosyrer til at opbygge sine egne proteiner, dette kaldes proteinsyntese. 

o Det kan sammenlignes med at bygge med Lego. Man starter med en stor figur, som skilles 

ad til små klodser og efterfølgende samles til en ny figur. 

4.1.10 Fordøjelse 

• Kulhydrater, 

o Enzymer spalter kulhydraterne til kortere stivelseskæder.  

o Når der kun er to bindinger hedder det maltose og når der kun er en tilbage hedder det 

glukose før det ender i tyndtarmen og blodkarrene. 

o Enzymerne som bidrager til spaltning hedder spytamylase (udskilles i munden), 

bugspytamylase (udskilles i bugspytkirtlen) og maltase (udskilles i tyndtarmen). 

o Inden det optages i blodet ender det som glukose.  

• Proteiner,  

o Enzymer spalter proteinerne til korte aminosyrekæder og efterfølgende til single 

aminosyrer. 

o Enzymerne som bidrager til spaltning er pepsin (findes i maven) og peptidase (findes i 

bugspytkirtlen). 

o Inden det optages i blodet ender det som aminosyrer. 

• Fedt,  

o Fedtpartiklerne består af triglycerider som spaltes af lipase til henholdsvis glycerol og 

fedtsyrer. 

o Enzymerne som bidrager til spaltning er liapse som udskilles i maven. 

o Inden det optages i blodet ender det som fedtsyrer og glycerol. 
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4.1.11 Blodsukker, sult og mæthed 

• Glukose bruges til at lave ATP, dvs. energiproduktion. 

• Når blodsukkeret stiger, stiger insulinniveauet også. 

4.1.12 Insulin  

• Et hormonstof som signalerer til cellerne om der er glukose nok.  

o Aktiverer også transportcellerne i cellens membran, som lader glukose komme inde i 

cellen. 

o Insulin øger cellens optagelse af aminosyrer og fedtsyrer. 

o Insulin er ”nøgler”, som skal ”åbne” ind til cellen, så sukkeret kan komme und og blive til 

energi. 

o Når kroppen mangler energi, stiger sukkerindholdet i blodet. 

o Type2 – producerer for meget insulin.  

o Derfor er der for mange nøgler, så det er svært for sukkeret at komme ind i cellen.  

• Glykogen er et overskudslager af glukose i kroppen. 

o Findes i leveren og musklerne. 

• Glukagon stimulerer nedbrydelsen af glykogen. 

o Bliver produceret som insulin i bugspytkirtlen. 

o Gør at blodsukkeret bliver holdt på et balanceret niveau. 
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o Glukagon spalter glykogen, som igen kan komme ud i kroppen. 

• Mæthedscenteret er den del af hjernen som administrerer sult og mæthed, 

o Kan påvirkes af indtryk og duft. 

4.1.13 Glykæmisk indeks 

• Viser hvor meget blodsukkeret stiger i procent, efter indtagelsen af 50 gram kulhydrat i en fødevare 

sammenlignet med 50 gram ren glukose. 

 

4.2 MOTION OG BLODKREDSLØB 
Fordele ved at dyrke motion, 

• Knoglerne bliver kraftigere, musklerne bliver stærkere, blodårerne løber hele vejen rundt, 

modvirker livsstilssygdomme og overvægt, vedligeholde vægten, motion påvirker humøret, 

fedtaflejringer i hjertet, stærkere hjerte, bedre åndedrætsmuskler.  
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4.2.1 Motion 

•  

4.2.2 Kondition 

• Hvor effektiv ens krop er til at optage ilt.  

• Hvor gode lungerne er til at ilte blodet. 

• Hvor effektiv hjertet er til at pumpe blodet rundt i kroppen. 

• Hvor gode muskelcellerne er til at tage ilten til sig og udnytte den til energiproduktion.  

4.2.3 Cellens energiproduktion, 

Fra blodet kommer glukose og ilt ind i cellen via diffusion. Det bliver derefter til kuldioxid, vand og energi 

genopbygger 30 ATP. 

ATP er energi som bruges til at bevæge sig.  

CO2 forsvinder via udånding.  

30 ADP + 30 P = 30 ATP (T betyder 3, dvs. 3 bindinger) (P er fosfat). Under bevægelse mister man én 

binding, dvs. man ender på 30 ADP igen som igen skal tilføjes 30 P. Cyklussen forsætter i ring.  

4.2.4 Anaerob energiproduktion. 

• Uden ilt. 

• C6H12O6 + 2 (ADP + P) →2 CH3CHOHCOOH + 2 ATP  

o Glukose + adenosin-di-fosfat bliver til mælkesyre + adenosin-tri-fosfat         

4.2.5 Aerob energiproduktion 

• Med ilt. 

• C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 +6 H2O 

• 30(ADP + P) → 30 ATP 

4.2.6 Blodtryk 

• Måles i arterierne (de største blodkar). 

• Systoliske blodtryk: Det tryk blodet forlader hjertet med lige efter hjertet har trukket sig sammen.  

• Diastoliske blodtryk: Angiver blodtrykket sidst i hjertets afslapningsfase, diastolen, hvor hjertet er 

afslappet og helt fyldt med blod. 

4.2.7 Blodkredsløb 

• Blodkredsløbets opgave er at transportere ilt, næringsstoffer og brændstof ud til alle kroppens 

celler, samt af fjerne kuldioxid og andre affaldsstoffer fra cellerne.  

• De fire hovedkomponenter er lungerne, hjertet, blodet og blodkarnettet. Hjertet er pumpen som 

holder det hele i gang. 

• Blodkredsløbets mindste kar er kapillærerne. 

o  Forsyner kroppens celler med ilt.  

o Vil altid være i nærheden af celler så disse altid har ilt i nærheden af sig.  

• En rød blodcelle indeholder proteinstof som hedder hæmoglobin. 

o Hvert hæmoglobinmolekyle binder fire iltmolekyler til sig.  

o Når blodet er iltet, er det klar til at blive sendt ud i kroppen. 

• Ilten diffunderer sig selv i blodet og ind i cellerne, da iltindholdet i dem er lavt. Det skal helst være i 

balance på begge sider, altså i cellen og udenfor cellen (fx Osmose-forsøg). 
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• Kapillærerne er de mindste årer som løber ud til venolerne og efterfølgende ud til venerne og ud i 

hulvenerne som til sidst ender i hjertet. 

• Modsat hvis man starter i hjertet, så løber blodet ud i aorta, efterfølgende til arterierne og ud i 

arteriolerne og ender i kapillærerne.  

• Veneklapper er små flapper som sidder på indersiden af venen, som forhindrer blodet i at følge 

tyngdekraften.  

• Venepumpen er den som bestemmer hvilken vej blodet skal løbe, fx modsat tyngdekraften. 

4.2.8 Åndedrættet 

• Åndedrætsfrekvens er det antal vejrtrækninger man laver pr. minut. 

• Lungeventilation er den samlede mængde luft man ventilerer pr. minut. 

• Åndedrætsdybde er hvor mange liter luft der er i én vejrtrækning.  

o Lungeventilation i L/min. = åndedrætsfrekvens x åndedrætsdybde. 
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5 GENETIK 

Alle celler indeholder kromosomer. 

5.1 DNA  
• DNA-strengen er dobbeltstrenget. 

o Den ene er kode for protein, den 

kodede streng,  

o Den anden er skabelonstrengnen. 

• Kan sammenlignes med en stige, 

o På hver side er der skiftevis et 

sukkerstof og fosfat. 

o På sukker sidder N-base, 

o På fosfat sidder nukleotid, 

o Forbindelserne er stigens trin. 

5.2 RNA 
• DNA er dobbeltstrenget, har T i stedet for U, 

• RNA er enkeltstrenget, har U i stedet for T,  

• DNA kan oversættes til RNA. 

5.3 MRNA  
• Messenger-RNA, 

• En RNA-udgave af et gen er et mRNA. 

• DNA oversættes til mRNA i cellekernen.  

• ”Postbud” mellem cellekerne til cytoplasma 

5.4 TRNA  
• Transporterer RNA ud i cellens cytoplasma.  

5.5 PROTEINSYNTESE 
• Fire baser kan kombineres for at kopiere DNA, 

o G – guanin, 

o C – cytosin, 

o A – adenin, 

o T – thymin. 

• G kan kun bindes til C, 

• T kan kun bindes til A 

• For at dele sig må DNA’et kopiere sig, 

- Et enzym åbner strengen og fanger frie nukleotider, 

- Dette kaldes baseparringsprincippet. 
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- Når alt er kopieret vil proteintråde trække kopierne fra hinanden og cellen kan dele sig. 

- Forskellige proteiner kan udføre forskellige processer. 

- Andre proteiner giver cellen struktur. 

- Andre igen, virker som transportmolekyler i cellemembranen. 

- DNA bestemmer rækkefølgen af aminosyre. 

- Genet består af nukleotider, rækkefølgen bestemmer proteinets struktur. 

- RNA er stoffet som oversætter protein i cellen. 

1. Kodede stregkode (DNA): ATG CTG ATG AGG TGA – gen 

2. Skabelonstreng (DNA): TAC GAC TAC TCC ACTA – gen  

3. mRNA: AUG CUG AUG AGG UGA 

4. Protein: Methionin (start) leucin methionin arginin stopkode  

5. Skal til sidst “foldes” ved hjælp af enzymer.  

5.5.1 Mitose 

• Almindelig celledeling, 

5.5.2 Meiose 

• Kønscelledannelse, 

 

5.6 MUTATION 
Der skeles mellem genmutation og kromosommutation. 

Mutationer er ændringer i generne. Disse kan opstå når cellen udsættes for stråling, varme eller mutagene 

stoffer (mutationsfremkaldende). 

Mutation kan også ske helt tilfældigt når cellen deler sig. 
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Når mutationen sker i en kropscelle, kaldes det somatiske mutationer. Disse er ikke arvelige. Modsat kan 

mutationer også opstå I kønscellerne – disse er de eneste som er arvelige – også kaldet genetiske.  

Mutationer I kønsceller kan have både positiv og negativ på individets fremtid. Enten kan det medføre 

sygdom, som fx Föllings sygdom eller Downs syndrom. Positivt kan det medføre at arter udvikler sig efter 

omgivelserne – evolution.  

Når en sygdom er arvelig pga. mutation i ét gen kaldes det monogen sygdom.  

5.6.1 Genmutation 

• Fejl i et enkelt gen. 

• Hvis en base (fra proteinsyntesen) mangler at blive sat ind, eller bliver sat forkert ind. 

5.6.2 Kromosommutation 

• Et kromosom, eller stykker af et kromosom, mangler eller er defekt. 

5.6.3 Kromosomer 

• 46 kromosomer i par af 23. 

o Sammenrullet DNA. 

• Cellens samlede DNA kaldes genomet. 

o Kan sammenlignes med en opskrift.  

o Genomet er opskriften for det enkelte menneske.  

o Både gener og ikke-gener. 

• DNA findes i cellens kerne.  

o Det er kun synligt når cellen skal dele sig, ellers flyder det rundt som usynlige tråde.  

• Kromosomer kan sorteres og opstilles I par, dette kaldes karyotype.  

• Kun to af menneskets kromosomer kaldes kønskromosomer. 

o Resten kaldes autosomer.  

o Mænd – YX, kvinder – XX.  

• Mænd, 

o YX-kromosomer er heterologe kromosomer – dvs. forskellige.  

o Alle andre kromosomer er homologe kromosomer – dvs. ens par. 

o X-kromosom fra mor, 

o Y-kromosom fra far, 

o Videregiver X-kromosom til døtre, 

o Videregiver Y-kromosom til sønner. 

• Kvinder, 

o X-kromosom fra mor, 

o X-kromosom fra far, 

o Videregiver X-kromosom til døtre og sønner.  

• Allele gener er de homologe kromosomer, som parvis 

koder de samme egenskaber.  

o Fx øjenfarve, 

o Allele gener er ikke altid ens, selvom de koder 

det samme, 
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o Blå øjne/brune øjne. Smagsløg, blodtype, osv.  

5.6.4 Allele gener 

• Dominante, det stærke gen 

• Recessiv, det svage gen 

• Genotype gener er den sammenhæng af gener, som tilsammen udgør en egenskab.  

o To udgaver af samme gen – en fra mor, en fra far.  

• Fænotype gener er det faktiske udtryk – fx blå eller brune øjne. 

• Når alle de allele gener er ens kaldes de homozygot, fx bb eller BB. 

• Er de allele gener forskellige kaldes de heterozygot, fx Bb. 

• Genotype gener er sammensætningen af 

de gener som udgør en egenskab.  

• De fænotype er de faktiske udtryk – fx om 

man får blå eller brune øjne. Hvis alle 

allele gener er ens kaldes det homozygot 

(BB eller bb). Er de forskellige kaldes de 

heterozygot (Bb). 

• B er dominant og b er recessiv. Dvs. at B 

altid vil overwrite b.  

5.6.5 Kønsbundne egenskaber 

• Egenskaber som er ikke-allele koder, 

• Bliver fosteret en mand eller kvinde?  

• Sry-genet bestemmer om det bliver hankøn. 

• Y-kromosomet har indflydelse på mandens fertilitet. 

• X-kromosomet har betydning for begge køn, fx evnen til at se farver, blodets evne til at størkne og 

muskelcellernes struktur. 

5.6.6 Kønsbundne sygdomme 

• Genetiske sygdomme, som er knyttet til generne på kønskromosomerne. 

5.7 MIKROORGANISMER OG BIOTEKNIK 

5.7.1 Gensplejsning 

• “At finde et gen, fra en passende doner, og få det til at fungere I en passende vært.” 

• Vektor er redskabet, som overfører et gen fra donorcellen til værtscellen. 

• Plasmid er små dna-ringe som findes I bakterieceller. 

• Copy-DNA-metoden, går ud på at, 

o Finde det rigtige gen i en celle, hvor der er flere tusind gener. 

o Der fremstilles en masse mRNA-kopier af genet, 

o Disse oversættes af cellens ribosomer til det protein der er brug for. 

o Et enzym oversætte RNA tilbage til DNA og man kan nu fremstille et kunstigt gen, også 

kaldet et copy-DNA-molekyle. 

• Når genet splejses ind I plasmidet skal det overføres til værtscellen. 

• Der bruges et enzym, restriktionsenzymer. 
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o Dette er det vigtigste værktøj for gensplejsning. 

o Disse klipper DNA-molekylerne over ved A, T, G og C. 

o Der klippes steder, hvor enderne igen kan samles. 

o Der samles ved hjælp af lipase. 

• For at cellen skal kunne danne fx aminosyren, arginin, skal der 

splejses et markørgen ind sammen med lipase.  

o Det er kun celler, som selv kan danne arginin, som kan 

overleve. 

• For at kontrollere om et gen er gensplejset eller ej, bruges der et 

markørgen. 

5.8 ENZYMER 
• To molekyler bindes sammen af et enzym gennem to processer.  

Først bindes de to molekyler til enzymet, derefter bindes de 

sammen og frigøres igen fra enzymet. 

• Bindingerne mellem glukosemolekyler i stivelse nedbrydes ved 

hjælp af amylase (et enzym). Samtidig optages H2O. 

• Peptidbindingerne mellem aminosyrerne nedbrydes af 

forskellige proteinspaltende enzymer. Der optages også H2O. 

• Reaktionshastighed: substratmolekyler der omdannes pr 

sekund. 

o Afhænger af mængden af substrat og antallet af 

enzymer samt temperatur og pH.  

• Temperaturoptimum, 

o Den temperatur hvor enzymerne virker bedst. 

o Forskelligt fra enzym til enzym. 

• PH-optimum, 

o Den pH værdi hvor enzymerne virker bedst. 
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6 FORSØG 

6.1 OSMOSE I KARTOFLER 

Alle celler har et anderledes miljø inden i cellerne i forhold til miljøet udenfor. Celler regulerer deres 

sammensætning af forskellige stoffer ved at regulere stoftransporten gennem membranen. Denne øvelse 

handler om osmose.  

Friskplukkede blomster er stive pga. af deres saftspænding, dvs. at de enkelte celler i planten er udspændt 

med væske. Glemmer man at sætte blomsterne i vand, mister de deres saftspænding og bliver slatne, fordi 

væsken fordamper fra planterne.  

At planterne normalt kan holde en vis saftspænding, skyldes at vandet tilbageholdes i plantecellerne pga. 

cellernes såkaldte osmotiske tryk. Dette gælder for alle celler, også kartoffelceller. Kartoffelceller 

indeholder meget stivelse (et carbohydrathydrat). Ligesom andre celler indeholder de også mange andre 

store molekyler og salte samt en del vand. Men hvis koncentrationen af salt eller store molekyler uden for 

cellerne er højere end indeni, vil der ske en nettotransport af vand ud af cellerne. Man kan nærmest kalde 

det et osmotisk sug, idet den høje koncentration af salt eller store molekyler trækker vand ud af cellerne. 

Hvis omvendt koncentrationen af salt eller store molekyler er lav uden for cellerne i forhold til indeni, vil 

vand trækkes ind i cellerne. I øvelsen undersøges kartoflers reaktion på at blive placeret i forskellige 

koncentrationer af saltvand. Formålet er altså at forstå grundlaget for den osmotiske proces. 

Formål:  

• At påvise osmosefænomenet - vands diffusion fra en højere til en lavere koncentration af vand.  

At undersøge hvilken sammenhæng der er mellem vand-/salt-koncentration og vægtændringerne i 

vores kartoffel.  

Materialer:  

Kartofler, pomfritjern (evt. kniv), lineal, saltopløsninger med forskellige koncentrationer, analysevægt, 

køkkenrulle, reagensglas (evt. små bægerglas). 

 

Fremgangsmåde: 

1. Lav med pomfritjern, e.l. og lineal fire helt ens stykker af kartoffel. 

2. Tør kartoffelstykkerne af med køkkenrulle og vej dem herefter med 0,1 g nøjagtighed. Notér 

vægten, længden og bøjeligheden (lille (L), middel (M), stor (S)) i skemaet herunder. 

3. Mærk reagensglas/bæreglas og læg kartoffelstykkerne heri. Kom destilleret vand i 

reagensglasset/bæreglasset med 0 %, således at kartoffelstykket er dækket. Kom de tilsvarende 

saltopløsninger i de øvrige glas. 

4. Tag stykkerne op efter 1 til 2 timer, aftør dem forsigtigt og vej, mål og bøj dem igen. Noter i 

skemaet  
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6.1.1 Resultater: 

Salt- 

koncentration 

Vægt Længde Bøjelighed L,M,S 

Før Efter Før Efter Før Efter 

0 % 5,56 5,86 3,5 3,5 Fejl Fejl 

0,5 % 5,54 5,62 3,5 3,7 Fejl Fejl 

1 % 5,43 5,17 3,5 3,5 Fejl Fejl 

3 % 5,88 4,64 3,8 3,5 Fejl Fejl 

Udregn den procentvisevise vægtændring som:    
(𝑣æ𝑔𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 −𝑣æ𝑔𝑡 𝑓ø𝑟)

𝑣æ𝑔𝑡 𝑓ø𝑟
 × 100 % 

Vægtændringen i % indskrives i skemaet.  

 

Saltkoncentration % 

 

0 % 

 

0,5 % 

 

1 % 

 

3 % 

Vægtændring i % 5,4 % 1,4 % -4,8 % -21 % 

Vægtændringen i % afbildes i et koordinatsystem med den procentiske vægtændring som funktion af 

saltkoncentrationen. Hvor X-aksen =saltkoncentration i % og Y-aksen= vægtændring. Tegn grafen og aflæs 

ved hvilken saltkoncentration opløsningen er isotonisk (dvs. saltvandet indeholder salt der svarer til 

kartoffelcellernes indhold af opløste stoffer).  

 

6.1.2 Diskussion 

Gør rede for resultaterne.  

1. Hvilke ændringer er der sket i de 4 kartoffelstykker? 

• Jo mere salt der er i vandet, des mindre er kartoflen blevet. 

2. Hvad er årsagen til at nogle kartoffelstykker har optaget henholdsvis afgivet vand? 

• I den første kartoffel vandrer vandet ind, da der er større koncentration af salt inde i 

kartoflen i forhold til udenfor.  
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• Modsat i fjerde kartoffel vandrer vandet fra kartoflen ud i vandet for at balancere 

saltniveauet.  

3. Hvad kunne gøres anderledes hvis forsøget skulle laves igen? 

• Man kunne gøre forsøget endnu mere præcist. 

4. Find kartoffelcellernes isotoniske punkt. dvs. hvor saltvandet indeholder salt der svarer til 

kartoffelcellernes indhold af opløste stoffer).’Isotonisk saltvand’ der fx kan købes i Matas 

indeholder salt der svarer til menneskecellers indhold af opløste stoffer (ca. 0,9 % NaCl). Isotonisk 

saltvand bruges til fx øjenskylning og sårrensning. 

• Der hvor grafen skærer aksen.  

5. Hvorfor tilsætter man salt til vandet, når man koger kartofler?  

• Så vandet trækker ud af kartoflerne, så de bliver mere faste.  

6. Hvorfor tager vejtræer skade af for meget saltning om vinteren? – og hvorfor kan ukrudt 

bekæmpes med salt?  

• Salt trækker væsken ud af hhv. træer og ukrudt, hvilket vil sige at overforbrug af salt vil slå 

dem ihjel og de vil visne. 

7. Hvorfor er salt- eller sukker-syltning effektive konserveringsmetoder? 

• Salten/sukkeret trækker væsken ud, så bakterier ikke kan overleve. 
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6.2 FOTOSYNTESE OG RESPIRATION 
Planter i vand lever ligesom landplanter af lysenergi. I mørke dør de. Lysenergien bruger de til at lave 

sukker ved hjælp af den kuldioxid (CO2), som er opløst i vandet.  

Planterne kan udnytte energien i det opbyggede sukker. Sukkeret nedbrydes atter til CO2 og vand.  

Formål 

Formålet med denne øvelse er at besvare følgende tre spørgsmål, 

1. Forbruger en grøn plante kuldioxid (CO2), når den udsættes for lys? 

2. Behøver en grøn plante lys for at kunne lave fotosyntese? 

3. Optager eller udskiller en grøn plante CO2, når den ikke er i lys? 

Materialer 

8 reagensglas med tætsluttede propper. 

Bromthymolblåt-opløsning (BTB) 

Vandpest (Elodea canadensis) 

Danskvand 

Sugerør 

Stanniol 

Eventuelt lamper 

 

Fremgangsmåde 

1. Hæld ca. 2 ml postevand i et 

reagensglas og tilsæt et par dråber 

bromthymolblåt.  

Stik sugerøret ned i væsken og pust. Væsken skifter farve fra blå til gul.  

Bromthymolblåt er en indikator, som er blå, når opløsningen er basisk, og gul når opløsningen er 

sur.  

CO2 i udåndingsluften opløses i vand og bliver til kulsyrer.  

Vandet bliver surt. 

2. Prøv at tilsætte et par dråber danskvand i stedet for at puste.  

Danskvand indeholder kulsyrer.  

Boblerne er CO2. 

3. Fyld de 8 reagensglas helt med postevand og tilsæt et par dråber bromthymolblåt.  

Hvis vandet er stærkt kloret, anvendes af hensyn til vandpesten demineraliseret vand i stedet. 

4. Tilsæt vandpestplante og danskvand som det fremgår af skemaet. 

Reagensglassene stilles lyst i et par dage. Mørkeforsøget kan udføres ved at pakke de 4 sidste 

reagensglas ind i stanniol. 

5. Opstil hypoteser som besvarer de tre indledende spørgsmål.  

Hvilke farver forventes som slutfarve i de enkelte glas? 

• Den første skifter farve til blå pga. fotosyntese. 

De tildækkede dør/der sker intet. 

6. Lav et skema som det viste til jeres iagttagelser. Efter et par dage iagttages farven og noteres i 

skemaet under slutfarve. 
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7. Diskuter de opnåede resultater i forhold til de opstillede hypoteser. 

6.2.1 Resultater 

Lys-reagensglassene lavede fejl i resultatet. Glas ét blev gult, men skulle være blevet blåt. Glas to blev blåt, 

men skulle være blevet gult. Glas tre blev gult og skulle være blevet blåt. 

• Forbruger en grøn plante kuldioxid (CO2), når den udsættes for lys? 

o Ja, den optager CO2 fra vandet. 

• Behøver en grøn plante lys for at kunne lave fotosyntese? 

o Ja. 

• Optager eller udskiller en grøn plante CO2, når den ikke er i lys? 

o Den udskiller, men optager ikke CO2 under respiration. 

6.2.2 Diskussionsspørgsmål 

 
1. Forklar og diskuter de fundne resultater. Er de i overensstemmelse med jeres hypoteser? 

o Nej, forsøget havde fejl i resultaterne, inkl. fejlkilden. 
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6.3 FORSØG MED MAJS 
Formål   

• At undersøge fænotypen hos majsspirer med hensyn til udvikling af grøn farve (klorofyl).   

• At eftervise Mendels første lov* (udspaltningsloven). 

• At undersøge én miljøfaktors, lysets, betydning for udvikling af grøn farve hos majsplanter.  

Teori   

Hos planter styres udviklingen af fotosyntesepigmenterne (bl.a. klorofyl) af mange gener. Nærved 100 

gener er kendt for at have betydning for den trinvise udvikling af fotosyntesepigmenter. Ét gen koder for 

dannelsen af ét protein. Nogle proteiner fungerer som enzymer, der er stoffer, som kan foretage en 

omdannelse af et stof til et andet. Enzymerne kan således i en lang række processer opbygge klorofyl fra 

simple organiske stoffer trin for trin.  

Hvis ét af de første gener i rækken på grund af mutation ikke virker, vil planten slet ikke kunne danne nogle 

fotosyntesepigmenter og den vil blive helt hvid (albino). 

De anvendte majs-frø er produceret ved selvbestøvning af planter, som er heterozygote med hensyn til et 

gen som er vigtigt for udviklingen af fotosyntesepigmenter. Det betyder at ophavsplanterne både har et 

normalt og et muteret gen for udvikling af grøn farve. Vi kan tildele dem arveformlen Gg, hvor G 

repræsenterer normal-genet mens g repræsenterer albino-genet. Når disse planter bliver krydset med sig 

selv svarer det til de forsøg, som Mendel udførte med ærter. Opstil et krydsningsskema for krydsningen Gg 

x Gg. 

Mendels første lov: Ved kønscelledannelsen skilles de to allele gener fra hinanden og går til hver sin 

kønscelle. Ved zygotedannelsen (når ægcelle og sædcelle sammensmeltes) har enhver kønscelle samme 

chance for at forenes med en hvilken som helst af kønscellerne fra den anden forældre. De forskellige 

allelkombinationer opstår hos afkommet i bestemte forhold alt efter forældrenes genotyper (kilde Biolex). 

6.3.1 Hypotese   

1. Vi forventer at observere 2 forskellige typer afkom (spirer) med farverne:  

• Grøn og hvid 

2. Vi forventer at fordelingen mellem de grønne spirer og de hvide spirer bliver:   

• 25/75% 

3. Vi forventer at farven på spirerne, som vokser op i mørke er:   

• Gul/hvid/grøn 

6.3.2 Materiale 

• Dyrkningskasser af flamenco 

• Dyrkningsmedium, Vermiculite (porøst moler, som kan holde på vand) 

• Vand 

• Lyskilde 

• Mørkeskab 
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• 100 majsfrø, (indkøbt), produceret ved selvbestøvning af planter, som er heterozygote med hensyn 

til et gen som er vigtigt for udviklingen af fotosyntesepigmenter.  

6.3.3 Metode 

• 4 grupper optæller hver 25 majsfrø. 

• Se om det allerede inden såningen er muligt at skelne mellem normale- og albino-individer. 

• Fyld plantekassen ½ op med dyrkningsmaterialet, vermiculite (som er ”puffet” moler).  

• Hæld så meget vand i kassen at dyrkningsmaterialet bliver fugtigt – der må ikke stå frit vand i det 

ene hjørne, når man hælder kassen. 

• Så de 25 frø i ca. ½ centimeters dybde 

• Placer kasse 1 og kasse 2 i lys. Placer kasse 3 og kasse 4 i mørke (f.eks. i et skab) 

• Efter 2 uger observeres de fremspirede planter og kasse 3 flyttes fra mørke til lys. 

• Efter 3 uger opgøres forsøget.     

6.3.4 Resultater 

 Frø sået Forventet Observeret Observeret Observeret 

 Antal Antal grønne Antal grønne Antal hvide Forhold 
Kasse 1 25 75% 15 7 Grøn: 68% 

Hvid: 32% 
Kasse 2 25 75% 18 2 Grøn: 90% 

Hvid: 10% 
Kasse 3 25 75% 19 3 Grøn: 86% 

Hvid: 14% 
Total 75 75% 52 12 Grøn: 81% 

Hvid: 19% 

6.3.5 Fejlkilder 
Relevante fejlkilder i forbindelse med forsøget anføres. 

• Forskellige temperatuerre, 

• Forskelligt lys, 

• Nogle spirer kom slet ikke op. 

6.3.6 Konklusion 

Kommenter resultaterne og vend tilbage til hypoteserne og svar på forventningerne: 

1. Hvilke typer afkom har vi set, 

o I lys kom der grønne og hvide, 

o I mørke kom der gule og hvide. 

2. Hvad er fordelingen mellem normale og mutanter, 

o 81%/19%. 

3. Svarer denne fordeling til Mendels 1. lov, 

o Ja, dog lidt skævt – se fejlkilder. 

4. Hvordan så spirerne ud, som var vokset op i mørke? 

o Hvide og gule. 

o De kunne ikke lave fotosyntese. 

5. Hvilken betydning kan man tillægge miljøet m.h.t. majs-spirernes udvikling? 
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o Lys er en betingelse for at udvikle grønkorn. 

o Selvom planten har den rigtige genotype vil den ikke kunne blive grøn uden lys. 

6. Hvilken betydning kan man tillægge arven m.h.t. majs-spirernes udvikling? 

o Det er genotypen, som er arven. 

o Selvom de får hvad de skal have af lys og vand så vil det synlige resultat blive påvirket af 

genotypen.  
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6.4 FORSØG MED ENZYMER 

6.4.1 Teori 

• De biokemiske processer i cellerne er alle styret af organiske katalysatorer, der kaldes enzymer. 

Hydrogenperoxid dannes normalt i mitokondriernes åndingskæder under enzymreaktioner, men da 

hydrogenperoxid er ødelæggende for cellerne, bliver det straks omdannet til ilt og vand. Denne 

proces bliver katalyseret af enzymet katalase, der findes i alle celler. 

• 2H2O2 → 2H2O + O2. 

• Ved at tilsætte hydrogenperoxid til levende cellesystemer/væv, vil katalaseaktiviteten indirekte 

kunne måles som den dannede mængde ilt. Katalase kan også benyttes til at undersøge 

enzymaktivitetens afhængighed af temperatur og volumenforhold. 

6.4.2 Formål: 

• At undersøge katalaseaktivitetens afhængighed temperatur. 

6.4.3 Materialer 

• Gær 

• Sæbe 

• 3% hydrogenperoxid. 

• Vægt 

• Stopur 

• Is 

• 100mL (eller 250 ml) måleglas. 

6.4.4 Fremgangsmåde 

• Katalaseaktivitetens afhængighed af temperatur 

• 50g gær opløses i 250 mL vand. Gæropløsningen skal omrøres inden prøve tages.  

• Et måleglas opstilles, og der tilsættes 5 mL gæropløsning samt 2 dråber sæbe.  

• Derefter tilsættes 5 ml hydrogenperoxid.  

• Iltudviklingen i måleglasset følges, og der rystes lidt på kolben for at blande hydrogenperoxid og 

gæropløsning. Efter 1 minut aflæses, hvor meget ilt i mL. der er dannet på måleglasset.    

• Her bruges samme forsøgsmetode. Det udføres blot ved forskellige temperaturer. 

• Der laves et vandbad med is /vand fra kogekedel, så iltudviklingen kan måles ved ca. 10, 10, 20, 30, 

40, 50, 60, og 80 grader. Lad være med at bruge for megen tid på at tilpasse temperaturen. Benyt 

passende temperaturintervaller og noter blot forsøgstemperaturen i resultatskemaet.  

• Husk at både gæropløsning og hydrogenperoxid skal temperaturtilpasses.  

• Noter alle resultaterne i tabel nedenfor. 

Hypoteser opstilles for forsøget. Husk at få forklaringen med på, hvordan enzymerne reagerer i forhold til 

temperaturen. 

6.4.5 Resultater 

Katalaseaktivitetens afhængighed af temperatur afbildes grafisk med mL ilt/ min på Y-aksen og 

temperaturen på x-aksen. 
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6.4.6 Fejlkilder 

Afvigende resultater forklares ud fra en bedømmelse af fejlkilder. 

•  

6.4.7 Diskussion 

Resultaterne for forsøget diskuteres ud fra hypotesen. 

•  

 


