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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin August-juni, skoleåret 2018/19 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Biologi C+B niveau 

Lærer(e) Lisbeth Elbæk Pedersen (LE) 

Hold 18bib01 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Rundt om naturen -celler og økosystemer 

Titel 2 
Kost, fordøjelse og diabetes 

Titel 3 
Motion skal der til – og måske lidt EPO 

Titel 4 
Slap af  med en kop kaffe og en smøg- om nervesystemet 

Titel 5 
Det bliver’ i familien 

Titel 6 
Barnløshed og hormonforstyrrende stoffer 

Titel 7 Det uperfekte menneske 

Titel 8 Fremtid uden evolution 

Titel 9 Naturen under pres – med fokus på vandmiljø 

Titel 10 Av min tarm- om de gode og onde bakterier 

Lærerbøger: 

Biologi i fokus, Bodil Blem Bidstrup m.fl, Nucleus, 1. Udgave, 2010 

Fysiologibogen, Bodil Blem Bidstrup m.fl., 1. Udgave, Nucleus, 2006 

Natursyn, Bent Rasmussen, Nucleus, 2001. 

Biologi i udvikling, Marianne Frøsig, Nucleus, 2014  

Biologi i udvikling B-niveau: Marianne Frøsig, Nucleus, 2017 
Genetikbogen, Lone Als Egebo, 1. Udgave, Nucleus, 2014 
Biologi i industrien, Lise-Lotte Hofmnn Frich, Nucleus, 2019 
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Titel 1 

 

Økologi – rundt om naturen  

- Celler og økosystemer 

Indhold: Biologi i udvikling: 14-21, 23-25 
Biologi i fokus: 131-135, 138-140-151 
Natursyn: 61-66 
 Supplerende 
Biologi i fokus:  135-137 
 

Eksperimentalt arbejde: 
Mikroskopi af celler (J) 
Diffussion og Osmose i kartofler (R) 

Feltundersøgelse:  naturvidenskabelig metode, abiotiske og biotiske forhold i 
Knudmosen 

Mikroskopi af  planter (spaltetåbning, osmose) 

Undersøgelse af  fotosyntese og respiration i vandpest (R)  

Undersøgelse af  planters pigmenter (J) 

Omfang 31 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Viden om: cellers opbygning og funktion, væsentligste organeller i dyre- og plan-

teceller, pro- og eukaryote celler. Økosystem, abiotiske og biotiske faktorer, øko-

systemets producenter og konsumenter, fotosyntese, respiration, fødekæder og 

fødenet, energieffektivitet. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde og eksperimentelt arbejde og feltarbejde 

Rapporter over eksperimentelt arbejde. Forskellige opgaver m.h.p på træning af  

faglige elementer. www.Restudy.dk  

 

 

 

Titel 2 

 

Kost, fordøjelse og diabetes  

Indhold: Biologi i udvikling: 19-21,75-98, ,  

Biologi til fokus:  21, 24-36, 69-79   

Fysiologibogen:  158-169, 177-180,  

Biologi C, 102-103 (scannet dok) 

Supplerende stof 

Alt om kost - de nye kostråd  

Artikel: Sådan virker motion på dit blodsukker 

Diabetesforeningen ’Sådan fungerer din krop med diabetes’  

Tina Vilsbøl, Center for diabetesforskning: ’Sådan virker GLP’ 

Restudy Diabetes og blodsukker  

Eksperimentalt arbejde:  

Påvisning af  stivelse i madvarer (J) 

Kost-og livsstils analyse,’ 

Proteiner og enzymer (J) 

Nedbrydning af  stivelse ved hjælp af  spytamylase (J) 

Måling af  blodsukker (J) 

 

Omfang 54 lektioner 

http://www.restudy.dk/
https://altomkost.dk/deofficielleanbefalingertilensundlivsstil/de-officielle-kostraad/
https://portal.restudy.dk/video/diabetes-og-blodsukker/id/3579/educationCategoryId/2
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Særlige fokus-

punkter 

Kendskab til madens næringsstoffer og energiindhold, proteiner og enzymer, 

cellemembrans opbygning, cellemembrantransport, diffusion, facilliteret diffusi-

on, osmose, aktiv transport, fordøjelsessystemet, fordøjelse, blodsukker regule-

ring, diabetes. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, mundlig fremlæggel-

se af  gruppearbejdeog skriftligt arbejde.  

www.Restudy.dk  

 

 

Titel 3 

 

Motion skal der til – og måske lidt EPO  

Indhold: Biologi i udvikling: 103-121, 127-31 

Fysiologibogen:  47-56 og 58 (2.spalte)-59, 63-73, 89-92 

Biologi i fokus: 22-23 

 

Supplerende 

Restudy ’Iltoptagelse i lungerne, fanen ’åndedrætsmuskler’ 

Artikel ’ Bjergbestigere på EPO’ 

Artikel:  Sort man med hvid muskelfiber 
Doping -Deadline fra 17:29 
Tidligere Ol vinder ...knaldet igen for doping 

Materialer til projektarbejde i gruppe om ’Muskler og doping’:  

Kroppen i fokus: 155-156, 157-161 
Doping avisen, 2009, 25-28  

 

Eksperimentalt arbejde:  

Hjerte, puls og blodtryk (R) 

Måling af  lungefunktion (Peakflow)(J) 

Regulering af  åndedrættet (J) 

 

Omfang 33 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Aktivitet og energiproduktion, Åndedrætssystemet , ventilation, Hjertets opbyg-

ning og funktion., blodkredsløb, blodtryk og puls, kondition, muskler, muskel-

energi, muskefibertyper, kondition, EPO  

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, eksperimentelt arbejde og skriftligt arbejde.  

Skriftlig rapport over eksperimentelt arbejde. Animationer. www.Restudy.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.restudy.dk/
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031802262230
http://sport.tv2.dk/atletik/2016-06-22-tidligere-ol-guldvinder-og-nuvaerende-verdensmester-knaldet-for-doping-igen
http://www.restudy.dk/
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Titel 4 

 

Slap af  med en kop kaffe og en smøg- om nervesystemet 

Indhold: Biologi i udvikling B- niveau 19-26 

Husk lige hjernen 21-26 

Biologi i fokus 51-54 

Fysiologibogen 88-89 

 

Supplerende stof 

Små projektarbejde i grupper: 

-(Kaffe:)Fysiologibogen 2.udgave (scannet)side 54-57 

- Energifdrik kofein, nikotin Biologi i udvikling –B-niv side 33-35  

-Artikel GABAtransportører- håb om bedre epilepsibehandling 

-  artiklen 'Når kroppens vitale pumper svigter'( b.la. Sclerose og Parkinton) 

Eksperimentalt arbejde:  

Små øvelser med reaktion mm 

Omfang 13 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Skeletmuskel, motorisk endeplade,  nervesystemets opdeling, nervecellens op-

bygning, ionkanaler, ionpumper, nerveimpuls, aktionspotentiale, synapsen, mye-

lisering, fremmende og hæmmende synapser. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning , projektarbejde, mundlig fremlæggelse, gruppearbejde,   

Søgning af  viden, .Animationer 

 

 

Titel 5 

 

Det bliver’ i familien  

Indhold: Biologi i fokus: 81-90, 123-124 
Biologi i udvikling: 176-178, 181-185, 189 
Genetikbogen: 15-25 
  

Eksperimentelt arbejde: 

Smagning af  bitterstoffet PTC (J) 

 

Supplerende: 

 Film ’Det ligger i generne’ 

Omfang 19 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

DNA's opbygning og kopiering, genetisk kode, autosomal nedarvning, kønsbunden 
nedarvning, stamtavler, co-dominans, to-gens nedarvning, epistasi 

Har diskuteret samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til problem-

stillinger med biologisk indhold. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/eksperimentel forsøg. Mundtlig fremlæggelse. Forskellige 

opgaver enkeltvis og i grupper. Rapport over eksperimentel arbejde 
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Titel 6 

 

Barnløshed og hormonforstyrrende stoffer 

Indhold: Fysiologibogen side 125-131, 133-142 
Biologi i udvikling side 138-141,147-149, 155-153, 169-176, 196-198 
Biologi c 136-137 
Biologi i fokus: 57-62, 63-67 
  
Supplerende stof 

  DR udsendelse 'Hormonforstyrrende stoffer (26 min) 
 artikel om mænds sædkvalitet-  
 Artikel ' Ingen sex i 1,5 million år 
 Artikel : Mor producerer sæd 
 Artikel : Hormonforstyrrende stoffer virker tidligt i graviditeten 

 

Supplerende læsning:  

Menstruationcyklus 

restudy Mandens hormoner 

Restudy Hormonforstyrende stoffer 

DR film Hormonforstyrrende stoffer 

Artikel: om mænds sædkvalitet 

Artikel ’Når mor producerer sæd. Hvordan hunfisken fik testikler 

Artiklen: Hormonforstyrrende stoffer virker tidligt i graviditeten’ 

 Eksperimentelt arbejde: 

Mikroskopi af  ovarier -ægcelle (præparater) (R) 

Omfang 19 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 kønnet og ukønnet formering, mitose, meiose, kønsdifferentiering i fosterstadi-

et, kønsorganers opbygning og funktion, kønshormoner, menstruationscyclus, 

graviditet, hormonforstyrrende stoffer, etik  

Har diskuteret samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til problem-

stillinger med biologisk indhold. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/eksperimentel forsøg. Forskellige opgaver enkeltvis og i 

grupper, fremlæggelser, Rapport over eksperimentel arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EKFbz5Kt2eM
https://portal.restudy.dk/video/mandlige-hormoner/id/3600/educationCategoryId/2
https://portal.restudy.dk/video/hormonforstyrrende-stoffer/id/3599/educationCategoryId/2
http://hval.dk/mitCFU/Login/?path=L21pdENGVS9tbS9wbGF5ZXIvP2NvcHlkYW49MDExNjAzMDgyMTU1


 

Side 6 af 7 

 

Titel 7 

 

Det uperfekte menneske  

Indhold: Genetikbogen B+A side 57- 62, 64-67 
BIOS (scan) side 162-163 
Biologi i fokus: 95-100, 102-104   
Biologi i udvikling: 159-162, 205-207, 209-211 
  
Supplerende stof 
Fosterdiagnostik og etik 
Biologi i fokus 100-102 
Eksperimentelt 
Blodtypebestemmelse 
Gelelektroforese, 'Jagten på cancergenet'  

 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Gen- og kromosommutationer, Prænatal diagnostik, genteknologiske metoder, 

og deres anvendelse, PCR, restriktionsenzymer, DNA diagnostik, gelelektrofore-

se, forplantningsteknikker, DNA-profiler, fosterdiagnostik., etiske problemstil-

linger 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde og eksperimentelt arbejde, www.Restudy.dk 

 

 

 

 

 

Titel 8 

 

Fremtid uden evolution  

Indhold: Genetikbogen: 75-78, 107-111 
Biologi i fokus: 104-106, 222-226 
Biologi i udvikling: 93, 230-235 
Biologi i udvikling B-niveau: 65-70, 74-79, 89-93 
 
Supplerende læsning 

Artikel 'Genetiske analyser afslører tilpasning til livet i høje bjerge’ 
Artikel – Tremutationer der ændrede mennesket’ 
Film ’Den gyldne ris’ 
 

Eksperimentalt arbejde: 

Naturlig selektion, Bønneforsøg’ (R) 

 

Omfang 

 

27 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Evolutionsteorier, gensplejsning, planteforædling, GMO, artsbegreb, genetisk 

variation og naturlig selektion, kort om artsdannelse og menneskets udvikling og 

evolution., etik  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde og eksperimentelt arbejde, www.Restudy.dk 

 

http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/abort-og-fosterdiagnostik/publikationer/fosterdiagnostik-og-etik-2010


 

Side 7 af 7 

 

Titel 9 Naturen under pres – særlig fokus vandmiljø 

Indhold: Kernestof: 
 Biologibogen :65 
Natursyn : 20-21, 29-44-44, 46-50, 53-57 
Biologi i udvikling: 54-64 
Levende organismer, Jens Bremer, 2000, : 171-172 (kopi) 

De ferske vande, Ivar Cornelis Petersen, 1995, side 18 (kopi) 
Notat : at leve i vand 
Biologi i fokus 153,156-157 

Supplerende stof: 

Video: Vandmiljøet bliver værre- få forklaringen her 

Artikel: Alger og iltsvind- danske fjorde lider stadig 

Eksperimentalt arbejde: 

Ekskursion til sø- feltundersøgelser (J) 

Makroindeks undersøgelse (J) 

Omfang 21 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Viden om: opbygnings- og nedbrydningsprocesser i vandmiljø, stofkredsløb ( 

fosfor-, kulstof- og kvælstofkredsløb), sø- og vandløbsøkologi, eutrofiering og 

sørestaurering. Indsamle data i laboratoriet og formidle resultater, identificere og 

diskutere fejlkilder, bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde og eksperimentelt arbejde og feltarbejde 

Rapporter over eksperimentelt arbejde. Forskellige opgaver m.h.p på træning af  

faglige elementer. www.Restudy.dk  

 

Titel 10 Av min tarm- od de gode og onde bakterier 

Indhold: Mikroskopisk liv: 7-17 
Biologi i udvikling B-niveau: 37-48, 53-55, 97-109 
Biologie i industrien: 41-44, 48-60 
Bioteknologi 4, Bodil B. Bidstrup m.fl , Nucleus, 2011: 29 
Biologi i fokus: 18-19, 109 
Supplerende  
artikel: Udbrud af mæslinger i danmark 
TV indslag: mæeslinger sender 300 passagerer paa krydstogtskib ikarantaene/ 
artikel politiken: kolera i mosambiq 
kolera og rejesdiare 
Artikel: Håndvask redder dig fra influenca‘ 
Link: immumrespons 
Eksperimenter 
Mikroskopi af gærceller og deres formering 
Bestemmelse af gærcellers vækst 
Hygiejnetest  

Omfang 16 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Mikroorganismer med fokus på bakterier og virus, opbygning og formering, 

respiration og gæring, vækst, infektion, immumforsvaret opbygning og funktion, 

det uspecifikke og specifikkeforsvar, antistoffer, probiota, tarmbakterier, patoge-

ne bakterier, vaccinationer, antibiotika og antibiotikaresistens.  

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, diskussion,    

 

https://ing.dk/video/video-vandmiljoeet-bliver-vaerre-faa-forklaringen-her-212526
https://ing.dk/artikel/alger-iltsvind-danske-fjorde-lider-stadig-212442
http://www.restudy.dk/
https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/udbrud-af-maeslinger-i-danmark
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/maeslinger-sender-300-passagerer-paa-krydstogtskib-i-karantaene/7617160
https://politiken.dk/udland/art7119933/Over-1.000-mennesker-har-f%C3%A5et-kolera-i-cyklonramte-Mozambique
https://sikkervaccination.dk/vacciner/kolera/
http://highered.mheducation.com/sites/0072507470/student_view0/chapter22/animation__the_immune_response.html?isbn=0072507470&firstName=&MI=&lastName=&myEmail=&myStyle=&profEmail=&profStyle=&taEmail=&taStyle=&otherEmail=&otherStyle=

