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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin maj-juni, 18/19 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse Stx 

Fag og niveau Biologi B 

Lærer(e) Lene Holmgård Nielsen 

Hold 18BiB22 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Søens økologi 

Titel 2 Influenza og immunsystemet 

Titel 3 Mikrobiologi og bioteknologi 

Titel 4 Nervesystemet 

Titel 5 Ønskebørn 

 

Lærebøger: 

Natursyn, Bent Rasmussen, Nucleus 2006, 2. udgave 

Biologi i udvikling B, Marianne Frøsig, Kirsten Hede, Frank Grønlund Jørgensen, Paul Paludan Müller, 

Nucleus 2017, 1. udgave 

Biologi i udvikling C, Marianne Frøsig, Kirsten Hede, Frank Grønlund Jørgensen, Paul Paludan Müller, 

Nucleus 2014, 1. udgave 

Genetikbogen A+B, Lone Als Egebo, Nucleus 2017 1. udgave 

https://bioaktivator.systime.dk/ , Redaktør Gunner S. Jensen 

https://bioaktivator.systime.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Søens økologi 

Indhold  

Natursyn s. 20-21, 29-44 og 46-52  

 
Selvvalgt sø fra ”Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rap-
port  
fra DMU nr. 636, 2007 Sørestaurering i Danmark”  
 
Ekskursion til Almind sø og Brassø 
Øvelsesvejledning: Ferskvansøkologi søens liv og vandkvalitet 
Dokument om Almind sø 
Dokument om Brassø 
 
Tur til rensningsanlægget: 
https://herningvand.dk/private/skolebesog/undervisningsmateriale/  
  
https://vandetsvej.dk/mekanisk-rensning  
  

 

Omfang 

 

35 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

biokemiske processer: fotosyntese, respiration og gæring  

økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-, N- og 

P-kredsløb og biodiversitet.  

miljøbeskyttelse  

  

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

https://herningvand.dk/private/skolebesog/undervisningsmateriale/
https://vandetsvej.dk/mekanisk-rensning
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Influenza og immunsystemet 

Indhold  
Biologi i udvikling C-niveau s. 8-19, 20-21, 108-109, 116-118, 171-172, 176-
180 og 196-203 
https://www.youtube.com/watch?v=KdkCb-O5fQ8&feature=youtu.be  

 

Tv-udsendelse fra CFU: Den næste pandemi 

 

Biologi i udvikling B-niveau s. 39-48 

Genetikbogen B+A: s. 72 Darwins forklaring af evolution - s. 75 midt og s. 80 
Genetisk drift - s. 85 midt. 

 

https://www.ologames.com/Free_Games/Who-Wants-To-Live-A-Million-Years 

 
Spil: plague app  
  

Virtuel ELISA-test: https://www.hhmi.org/biointeractive/immunology-virtual-lab  

 

https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/bliver-vi-tiltrukket-af-et-godt-

immunforsvar 

https://ing.dk/artikel/medicinkonflikt-kamp-om-retten-til-billig-medicin-37030 

https://msf.dk/medicinsk-noedhjaelp/adgang-til-medicin/ 

https://www.information.dk/debat/2001/06/hoeje-mure-skygger 

https://www.novonordisk.com/sustainable-business/performance-on-tbl/access-

to-care/humanitarianaction.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zQGOcOUBi6s 

 

M&M’s forsøg selektion 

 

Mikroskopi af blodceller 

 

 

Omfang 

 

40 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

virus: opbygning og formering  

evolutionsbiologi: biologisk variation og naturlig selektion  

fysiologi: oversigt over kroppens organsystemer, åndedrætssystem, blodkredsløb, nervesystem  

sundhed, sygdom og medicin  

bioetik.  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/eksperimentelt 

arbejde 

 

 

Retur til forside 

https://www.youtube.com/watch?v=KdkCb-O5fQ8&feature=youtu.be
https://www.ologames.com/Free_Games/Who-Wants-To-Live-A-Million-Years
https://www.novonordisk.com/sustainable-business/performance-on-tbl/access-to-care/humanitarianaction.html
https://www.novonordisk.com/sustainable-business/performance-on-tbl/access-to-care/humanitarianaction.html
https://www.youtube.com/watch?v=zQGOcOUBi6s
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 3 

 

Mikrobiologi og genteknologi 

Indhold Biologi i udvikling B-niveau s. 96-112.  

 

https://www.biotechacademy.dk/undervisning/grundskole/bakterier-vira-

antibiotikaresistens/ De to faner ”Bakterier og vira” og ”Antibiotika og resistens” 

under teoriafsnittet. 

 

Øvelse: Fremstilling af youghurt:  
https://bakterieliv.ku.dk/  
 

https://bakterieliv.ku.dk/16-vejledning-yoghurt/  
 

https://hjemmeriet.com/da/info/da/Produktgrupper/02-Yoghurt%20m.m/-
infoproductgroup_da.htm  

 

https://www.olakademiet.dk/wp-

content/uploads/sites/2/2014/05/3_Olbrygning.pdf 

 

Øvelse: Hygiejnetest  TPC (Total plate Count agar). 

 

Virtuel lab gram farvning: 

http://learn.chm.msu.edu/vibl/content/gramstain/gramstain/index.html 

https://microbeonline.com/gram-staining-principle-procedure-results/ 

 

 

Omfang 

 

25 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

cellebiologi: opbygning af pro- og eucaryote celler, eucaryote celletyper og membranprocesser  
mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer, infektionsbiologi og resistens  

makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider, proteiner og nucleinsyrer  

enzymer: opbygning, funktion og faktorer, der påvirker enzymaktiviteten  

biologisk produktion  

bioteknologi  

̶ 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/ anvendelse af fagprogrammer/skriftligt 

arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

https://www.biotechacademy.dk/undervisning/grundskole/bakterier-vira-antibiotikaresistens/
https://www.biotechacademy.dk/undervisning/grundskole/bakterier-vira-antibiotikaresistens/
https://bakterieliv.ku.dk/
https://bakterieliv.ku.dk/16-vejledning-yoghurt/
https://hjemmeriet.com/da/info/da/Produktgrupper/02-Yoghurt%20m.m/-infoproductgroup_da.htm
https://hjemmeriet.com/da/info/da/Produktgrupper/02-Yoghurt%20m.m/-infoproductgroup_da.htm
https://www.olakademiet.dk/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/3_Olbrygning.pdf
https://www.olakademiet.dk/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/3_Olbrygning.pdf
http://learn.chm.msu.edu/vibl/content/gramstain/gramstain/index.html
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 4 

 

Nervesystemet 

Indhold Biologi i udvikling B-niveau s. 29-35  

 

Kapitel 35 https://bioaktivator.systime.dk/index.php?id=2944 

Kapitel 34 https://bioaktivator.systime.dk/index.php?id=1234&L=0 

https://sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/hjernen-og-nerverne/nyttig-

viden-on-hjernen-og-nerverne/hjernen/ 

https://curis.ku.dk/portal/files/10095764/GABAtransportoerer.pdf 

 

Samling af neurofysiologiske øvelser 

 
https://www.youtube.com/watch?v=C2zx6-IcPHc  
  
https://www.youtube.com/watch?v=esPRsT-lmw8  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xqf6d-4MZY4 

  
  
https://sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/hjernen-og-nerverne/nyttig-
viden-on-hjernen-og-nerverne/hjernen/  

 

Øvelse: Nervesystemet og alkohol 

 

Omfang 

 

35 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

nervesystem  

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

 

https://bioaktivator.systime.dk/index.php?id=2944
https://sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/hjernen-og-nerverne/nyttig-viden-on-hjernen-og-nerverne/hjernen/
https://sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/hjernen-og-nerverne/nyttig-viden-on-hjernen-og-nerverne/hjernen/
https://curis.ku.dk/portal/files/10095764/GABAtransportoerer.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=esPRsT-lmw8
https://www.youtube.com/watch?v=Xqf6d-4MZY4
https://sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/hjernen-og-nerverne/nyttig-viden-on-hjernen-og-nerverne/hjernen/
https://sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/hjernen-og-nerverne/nyttig-viden-on-hjernen-og-nerverne/hjernen/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 5 

 

Ønskebørn 

Indhold Biologi i udvikling C s. 133-135, 139-141, 146-151, 159-167 og 169-210  

 

Genetikbogen B+A s. 38-55 og s. 138-159 

 

Homeostase https://bio.systime.dk/index.php?id=141 

Det indokrine system - Hormoner https://bio.systime.dk/index.php?id=142 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TNKWgcFPHqw 

https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA 

 

Virtuel lab: PCR 

 

Øvelse: gelelektroforese 

Øvelse: mikroskopiering af færdige præparater 

Øvelse: ægløsningstest og graviditetstest 

 

Isolering af DNA 

 

DR udsendelse om barnløse 

 

Omfang 

 

25 lektioner 

Særlige fokuspunkter genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, replikation, proteinsyntese, mutation, 
mitose, meiose og genteknologi  

hormonel regulering og forplantning  

bioetik.  

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/ skriftligt arbejde/eksperimentelt 

arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

https://bio.systime.dk/index.php?id=142
https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA
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