
 

 

Side 1 af 8 

Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin Maj-juni 19/20 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF-e 

Fag og niveau Biologi C 

Lærer(e) Pernille Jensen  

Hold 19bic01 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 Livets udvikling 

Titel 2 Arven fra vores forældre 

Titel 3 Et godt liv i en sund krop 

Titel 4 Verden omkring os 

Titel 5 Verden i forandring 

Titel 6 Fra hestefoder til hestekræfter 

Titel 7 Repetition  

 



 

 

Side 2 af 8 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Titel 1 Livets udvikling  

Indhold Materiale:  

Fra: Frøsig, M. m.fl., 2014, Biologi i Udvikling, Nucleus: 

Side 9-11, 14-16, 222-235 (undtaget afsnittene Liv i ekstreme miljøer og Er der liv 

andre steder i universet?) 

Leg med Livets træ 
Video: http://www.birdsofparadiseproject.org/content.php?page=111  
Øvelsesvejledninger  

Kernestof: 

Cellebiologi: overordnet opbygning af pro- og eukaryote celler (kort) 

Eksempler på evolutionære mekanismer 

Indhold: 

Hvad er liv? 

Livets opståen og historie. 

Prokaryote og eukaryote celler. 

Livets træ, fylogeni. 

Evolution, naturlig og seksuel selektion. 

Eksperimentelt arbejde: 

Bønneforsøg (naturlig selektion) 

Mikroskopi af celler 

Omfang 12 lektioner á 45 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter 

Bearbejde og præsentere resultater fra eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt. 

Analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori. 

Udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende 

faglige forklaringer. 

Studiekompetence (læseteknik) 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde med spørgsmål og opgaver, 

eksperimentelt arbejde, læseøvelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onezoom.org/life.html/@biota=93302#x1111,y1337,w2.1675
http://www.birdsofparadiseproject.org/content.php?page=111


 

 

Side 3 af 8 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Titel 2 Arven fra vores forældre 

Indhold Materiale: 

Fra: Frøsig, M. m.fl., 2014, Biologi i Udvikling, Nucleus: 

Side 169-171, 181-188, 196-200, 192-194 

Øvelsesvejledninger  

Kernestof: 
Genetik: nedarvningsprincipper 

Cellebiologi: overordnet opbygning af pro- og eukaryote celler 

Supplerende stof: 

Eksemplificerer fagets praktiske, samfundsmæssige og etiske aspekter 

Indhold: 

Genetiske grundbegreber 

Nedarvningsprincipper 

Cellekernen  

Meiose og kromosomtalsmutationer 

Eksperimentelt arbejde: 

PTC-smagning 

Blodtypebestemmelse 

Omfang 12 lektioner á 45 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter 

Udføre enkle kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet 

under hensyntagen til sikkerhed. 

Bearbejde og præsentere resultater fra eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt, her-

under foretage enkle beregninger og benytte enkle matematiske modeller og relevante 

repræsentationer. 

Analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori. 

Udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende 

faglige forklaringer. 

Anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse af 

enkle problemstillinger i faget 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde med spørgsmål og opgaver, 

eksperimentelt arbejde, rapport- og journalskrivning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Side 4 af 8 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Titel 3 Et godt liv i en sund krop 

Indhold Materiale: 

Fra: Frøsig, M. m.fl., 2014, Biologi i Udvikling, Nucleus: 

Side 86-89, 17-21, 95-101, 108-109, 111, 112-117 

Fra: https://biologibogenchf.systime.dk/: 

3.1: Hvad skal vi spise? 

Øvelsesvejledninger  

Video: Fordøjelsen  

Kernestof: 

Fysiologi: oversigt over kroppens organsystemer, udvalgte organsystemers opbygning 

og funktion 

Makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipi-

der, proteiner 

Cellebiologi: overordnet opbygning af pro- og eukaryote celler 

Enzymer: overordnet opbygning og funktion 

Biokemiske processer: respiration 

Supplerende stof: 

Lokale og globale problemstillinger inden for sundhed 

Eksemplificerer fagets praktiske og samfundsmæssige aspekter 

Indhold: 

Oversigt over kroppens organsystemer med fokus på fordøjelsessystemet og blod-

kredsløbet. Næringsstoffer og energi. Fordøjelsesenzymer. Hjertets opbygning. 

Transportprocesser og cellemembranen. Respiration.  

Livstilssygdomme, fokus på diabetes og blodsukkerregulering (insulin og glukagon). 

Eksperimentelt arbejde: 

Nedbrydning af stivelse med spytamylase. 

Hæmatokritværdi. 

Demonstrationsforsøg: Hjertedissektion, diffusion og osmose (gær). 

Omfang 27 lektioner á 45 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter 

Udføre enkle kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet 

under hensyntagen til sikkerhed. 

Bearbejde og præsentere resultater fra eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt, her-

under foretage enkle beregninger. 

Analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori. 

Udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende 

faglige forklaringer. 

Anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse af 

enkle problemstillinger i faget 

Indhente, anvende og vurdere biologifaglig information fra forskellige kilder 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde med spørgsmål og opgaver, 

eksperimentelt arbejde, rapport- og journalskrivning, læseøvelse, mundtlige fremlæg-

gelser, CL, virtuel undervisning (asynkront). 

https://biologibogenchf.systime.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=Og5xAdC8EUI&feature=youtu.be&t=97


 

 

Side 5 af 8 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Titel 4 Verden omkring os 

Indhold Materiale: 

Fra: Høgslund, N., 2018, Liv, L&R Uddannelse Egmont: 

Side 236-248 

Fra: Frøsig, M. m.fl., 2014, Biologi i Udvikling, Nucleus: 

Side 51-66, 70-73 

Artikel: https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/er-fisk-i-virkeligheden-usundt 

Kernestof: 

Økologi: samspil mellem arter og samspil mellem arter og deres omgivende miljø, et 

udvalgt stofkredsløb 

Biokemiske processer: fotosyntese og respiration 

Supplerende stof: 

Viser eksempler på uddannelse og beskæftigelse, hvor biologi anvendes. 

Eksemplificerer fagets praktiske, samfundsmæssige og etiske aspekter 

Lokale og globale problemstillinger inden for miljø 

Indhold: 

Økosystemer og fødekæder (vandløb som eksempel). 

Energistrømme i fødekæder, bioakkumulering og biomagnifikation 

Carbons kredsløb. 

Fotosyntese og respiration. 

Tilpasninger til livet i strømmende vand. 

Eutrofiering i vandløb 

Omfang 15 lektioner á 45 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter 

Udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende 

faglige forklaringer. 

Anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse af 

enkle problemstillinger i faget. 

Indhente, anvende og vurdere biologifaglig information fra forskellige kilder 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde med spørgsmål og opgaver, 

mundtlige fremlæggelser i grupper, CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/er-fisk-i-virkeligheden-usundt
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Titel 5 Verden i forandring 

Indhold Materiale: 

Fra: Frøsig, M. m.fl., 2014, Biologi i Udvikling, Nucleus: 

Side 24, 28-32 

Fra: https://biologibogenchf.systime.dk/: 

4.5: Biodiversitet 
4.7: Klimaforandringer 

Kursisternes selvskrevne øvelsesvejledning. 

Kernestof: 

Økologi: samspil mellem arter og samspil mellem arter og deres omgivende miljø, et 

udvalgt stofkredsløb og biodiversitet 

Biokemiske processer: fotosyntese og respiration 

Supplerende stof: 

Eksemplificerer fagets samfundsmæssige og etiske aspekter 

Globale problemstillinger inden for miljø 

Indhold: 

Carbons kredsløb og drivhuseffekten. 

Fotosyntese og respiration. 

Klimaforandringer. 

Biodiversitet*, succession*, invasive arter* 

Eksperimentelt arbejde: 

Fotosyntese og respiration 

*: disse emner er kun under virtuel nødundervisning 

Omfang 9 lektioner á 45 minutter (heraf 3 lektioner som virtuel nødundervisning) 

Særlige fo-

kuspunkter 

Udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende 

faglige forklaringer. 

Anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse af 

enkle problemstillinger i faget. 

Indhente, anvende og vurdere biologifaglig information fra forskellige kilder. 

Anvende faglig viden og metoder til undersøgelse og stillingtagen i forbindelse med 

samfundsmæssige udfordringer og problemstillinger 

Udføre enkle kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet 

og i felten under hensyntagen til sikkerhed 

Analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde med spørgsmål og opgaver, 

undersøgelsesbaseret arbejde, rapportskrivning, virtuel undervisning (asynkront) 

 

 

 

 

 

 

https://biologibogenchf.systime.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Titel 6 Fra hestefoder til hestekræfter 

Indhold Materiale: 

Fra: Frøsig, M. m.fl., 2014, Biologi i Udvikling, Nucleus: 

Side 169-181 

Fra: https://www.experimentarium.dk/klima/bioethanol  

Produktion af bioethanol 

Fra: https://biologibogenchf.systime.dk/ 

2.6: Genetisk variation 

• Genmutationer 

• Kromosommutationer 

Video: https://restudy.dk/undervisning/bioteknologi/lektion/video-gaering/  

Egne noter om gensplejsning. 

Kernestof: 

Makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af DNA 

Enzymer: overordnet opbygning og funktion 

Biokemiske processer: gæring 

Bioteknologi: udvalgte bioteknologiske metoder og deres anvendelse 

Supplerende stof: 

Eksemplificerer fagets samfundsmæssige og etiske aspekter 

Globale problemstillinger inden for bioteknologi og miljø 

Indhold: 

Gæring.  

DNA’s opbygning og funktion. 

Den genetiske kode. 

Det centrale dogme. 

Mutationer. 

Gensplejsning. 

Omfang 12 lektioner á 45 minutter (alle afholdt som virtuel nødundervisning) 

Særlige fo-

kuspunkter 

Udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende 

faglige forklaringer. 

Anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse af 

enkle problemstillinger i faget. 

Indhente, anvende og vurdere biologifaglig information fra forskellige kilder. 

Anvende faglig viden og metoder til undersøgelse og stillingtagen i forbindelse med 

samfundsmæssige, teknologiske og etiske udfordringer og problemstillinger 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuel undervisning i Microsoft Teams med klasseundervisning, klassediskussion, 

individuelt arbejde med spørgsmål og opgaver, udarbejdelse af screencast.  

Både asynkront og synkront. 

 

 

 

https://www.experimentarium.dk/klima/bioethanol
https://biologibogenchf.systime.dk/
https://restudy.dk/undervisning/bioteknologi/lektion/video-gaering/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Titel 7 Repetition  

Indhold Materiale: 

Udvalgte eksamensspørgsmål 
Video: https://www.dr.dk/drtv/se/bidt-af-naturen_53100  
 

Indhold: 

Udvalgte fokusområder inden for genetik, økologi og fysiologi 

 

Omfang 9 lektioner á 45 minutter (alle afholdt som virtuel nødundervisning) 

Særlige fo-

kuspunkter 

Udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende 

faglige forklaringer. 

Anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse af 

enkle problemstillinger i faget. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuel undervisning i Microsoft Teams med klasseundervisning, klassediskussion, 

individuelt arbejde med spørgsmål og opgaver, udarbejdelse af screencast.  

Både asynkront og synkront. 

 

 

https://www.dr.dk/drtv/se/bidt-af-naturen_53100

