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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 2022 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HFe 

Fag og niveau Biologi C 

Lærer(e) Anna Sofie Hebsgaard Pedersen (HP) 

Hold 21bic70 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Levende organismer og ernæring 

Titel 2 Organsystemer hos mennesket 

Titel 3 Celledelinger og formering 

Titel 4 Genetik og nedarvning 

Titel 5 DNA og bioteknologi 

Titel 6 Økologi og vandmiljø 

 

Lærebog: 

Egebo, Lone Als et al. 2009: Biologi til tiden, 2. udgave, Nucleus. 

 

Øvelser: 

Øvelserne refererer til det materiale (hæfte på 47 sider), som er udleveret i forbindelse med laboratorie-

kursus den 26.-27. marts, 2022 på Herning HF og VUC. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 1 

 

Levende organismer og ernæring 

Indhold • Hvad er liv? 

• Celler og deres opbygning og funktion 

- Pro- og eukaryoter 

- Dyre- og planteceller 

- Cellemembranen 

• Cellulære transportprocesser 

- Aktiv transport 

- Simpel diffusion 

- Faciliteret diffusion 

- Osmose 

• Kostens energigivende stoffer og deres biologiske betydning 

- Kulhydrater, proteiner, fedtstoffer: opbygning og fordøjelse 

- Energifordeling og dennes betydning for sundhed 

• Fordøjelseskanalens opbygning og funktion 

• Regulering af blodsukkeret 

• Appetitregulering 

• Kostens betydning for livsstilssygdomme som diabetes type 2 

 

Kernestof: 

Biologi til tiden s. 7-34 

Biologi i udvikling: s. 17-22 (scanning, 6 s.) 

Organisk stof (kopi, 4 s.) 

Note om enzymer (kopi, 2 s.) 

 

Supplerende stof: 

Arbejdsspørgsmål, noter, tests og andre dokumenter. 

Fødevarestyrelsen - kostråd 

Fordøjelsessystemet - engelsk animation  

Amylase 

Om enzymer 

Fordøjelsesenzymer 

Forsøg med spytamylase 

 

Øvelser: 

- Osmose forsøg (journal) 

- Mikroskopering af celler (journal) 

- Gærcellers aktivitet (journal) 

- Undersøgelse af enzymet bromelin fra ananas (rapport) 

Omfang 20%. 

Særlige fokuspunk-

ter 

Begrænset grundet netbaseret undervisningsform. 

- Indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere ma-

terialets kvalitet 

- Beskrive, analysere og forklare figurer og data og sætte dem i relati-

http://altomkost.dk/deofficielleanbefalingertilensundlivsstil/de-officielle-kostraad/
http://altomkost.dk/deofficielleanbefalingertilensundlivsstil/de-officielle-kostraad/
https://www.youtube.com/watch?v=Og5xAdC8EUI
https://www.youtube.com/watch?v=HrpxW265cbw
https://www.biotechacademy.dk/undervisning/grundskole/enzymer-2/enzymer/
https://www.youtube.com/watch?v=a0yGDipKWlo
https://socratic.org/questions/556b9e5a581e2a373741b7cd
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on til relevante forklaringsmodeller 

- Udtrykke sig skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragel-

se af relevante faglige begreber 

- Diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til 

problemstillinger med biologisk indhold 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Begrænset grundet netbaseret undervisningsform. 

- Individuelt skriftligt arbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
 

Titel 2 

 

Organsystemer hos mennesket 

Indhold • Udvalgte organsystemers opbygning og funktion 

- Hjertet og blodkredsløbet - herunder puls og blodtryk 

- Åndedrætssystemet 

- Musklerne 

• Kondition og energiproduktion 

 

Kernestof: 

Biologi til tiden s. 35-50 + s. 123 

 

Supplerende stof: 

Noter, arbejdsspørgsmål, tests og andre dokumenter. 

Lungerne (engelsk) 

Hjertet (engelsk) 

Hjerteforeningen 

 

Øvelser: 

- Undersøgelse af svinehjerte (journal) 

- Undersøgelse af puls og blodtryk (journal) 

Omfang 

 

15% 

Særlige fokuspunk-

ter 

Begrænset grundet netbaseret undervisningsform. 

- Indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere ma-

terialets kvalitet 

- Beskrive, analysere og forklare figurer og data og sætte dem i relati-

on til relevante forklaringsmodeller 

- Udtrykke sig skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragel-

se af relevante faglige begreber 

- Diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til 

problemstillinger med biologisk indhold 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Begrænset grundet netbaseret undervisningsform. 

- Individuelt skriftligt arbejde 

 

https://www.smm.org/heart/lungs/top.html
https://www.smm.org/heart/heart/top.html
https://www.hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/hjerte-og-kredsloeb/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
 

Titel 3 

 

Celledelinger og formering 

Indhold • Seksuel formering 

• Celledelinger: mitose og meiose 

• Fosterudvikling 

• Kromosomsygdomme 

• Forsterdiagnostik - herunder etiske overvejelser 

 

Kernestof: 

Biologi til tiden s. 63-70 + s. 83-103 

 

 

Supplerende stof: 

Noter, arbejdsspørgsmål, tests og andre dokumenter. 

Noten ”Celledelinger” (kopi, 2 s.) 

Animation af almindelig celledeling/vækstdeling (mitose) 

Animation af reduktionsdeling/kønscelledeling (meiose) 

Sammenligning af mitose og meiose 

Mitosen (animation) 

Meiosen (animation) 

Mitosen (mikroskop-optagelse) 

Etisk råd om fosterdiagnostik (både teksten og filmene i højre side) 

Omfang 

 

15% 

Særlige fo-

kuspunkter 

Begrænset grundet netbaseret undervisningsform. 

- Indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere ma-

terialets kvalitet 

- Beskrive, analysere og forklare figurer og data og sætte dem i relati-

on til relevante forklaringsmodeller 

- Udtrykke sig skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragel-

se af relevante faglige begreber 

- Diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til 

problemstillinger med biologisk indhold 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Begrænset grundet netbaseret undervisningsform. 

- Individuelt skriftligt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.britannica.com/video/73107/Mitosis-stages-metaphase-prophase-telophase-anaphase
https://www.britannica.com/video/169429/Gametes-meiosis
https://www.youtube.com/watch?v=zrKdz93WlVk
https://www.youtube.com/watch?v=VlN7K1-9QB0
https://www.youtube.com/watch?v=D1_-mQS_FZ0
https://www.youtube.com/watch?v=s1ylUTbXyWU
http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/assisteret-reproduktion/undervisning-til-grundskolen/oenskebarn/tekster/fosterdiagnostik
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
 

Titel 4 

 

Genetik og nedarvning 

Indhold • Genetiske grundbegreber 

• Nedarvning 

- Mendels 1. lov 

- Krydsningsskemaer 

- Stamtræer 

- Autosomale og kønsbundne egenskaber 

• Kort om samspillet mellem arv og miljø 

• Gentests og etiske problemstillinger forbundet med disse 

• Evolution og naturlig selektion 

 

Kernestof: 

Biologi til tiden s. 101-116 

Biologi i udvikling s. 222-224 + s. 230-235 

Noten ”Teori om blodtyper” (kopi, 6 s.) 

 

Supplerende stof: 

Noter, arbejdsspørgsmål, tests og andre dokumenter. 

PowerPoint-præsentationen ”Genetiske grundbegreber” 

Noten ”Krydsningsskemaer” (kopi, 3 s.) 

Artikel: Sjøgren, Kristian; ”hvor er beviserne for evolution”, 2015, Videnskab.dk 

(https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvor-er-beviserne-evolution) 

Genetik og nedarvning (København & Århus Universitet) 

Test din viden om blodtyper og blodtransfusion (engelsk) 

Video om begrebet evolution (engelsk) 

Video om begrebet naturlig selektion (engelsk) 

 

Øvelse: 

- Bestemmelse af egen blodtype (rapport) 

Omfang 

 

15% 

Særlige fokus-

punkter 

Begrænset grundet netbaseret undervisningsform. 

- Indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere ma-

terialets kvalitet 

- Beskrive, analysere og forklare figurer og data og sætte dem i relation 

til relevante forklaringsmodeller 

- Udtrykke sig skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse 

af relevante faglige begreber 

- Diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til 

problemstillinger med biologisk indhold 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Begrænset grundet netbaseret undervisningsform. 

- Individuelt skriftligt arbejde 

 

https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvor-er-beviserne-evolution
http://www.evolution.dk/evolution/biologisk-evolution/genetik-og-nedarvning/
http://www.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/index.html
http://statedclearly.com/videos/what-is-evolution/
http://statedclearly.com/videos/what-is-natural-selection/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
 

Titel 5 

 

DNA og bioteknologi 

Indhold • DNA’s opbygning og funktion 

• Proteinsyntesen 

• Genmutationer 

• Bioteknologi: gensplejsning 

- Gensplejsede afgrøder 

- Vækst hos mikroorganismer 

- Industriel enzymproduktion 

 

Kernestof: 

Biologi til tiden s. 141-158, s. 162 + s. 172-181 

 

Supplerende stof: 

Noter, arbejdsspørgsmål, tests og andre dokumenter. 

Biologi til tiden s. 14-15 (repetition) 

Noten ”Bioteknologi – Gensplejsning” (Kopi 5 s.) fra Justesen, Birgit S. og Peter-

sen, Asbjørn 2015: Mennesket og naturvidenskaben. Geografforlaget: s. 109-112 

Film: Viden om: Enzymet fra isfjorden. DR2 2008: https://vimeo.com/76044433  

Fra DNA til RNA (transkription)  (tekst og figur) 

Fra mRNA til protein (translation) (tekst og figur) 

DNA transkription og translation (engelsk) 

Proteinsyntese (dansk) 

Proteinsyntese (engelsk) 

Om cassava (artikel fra Ingeniøren) 

Om gensplejset majs  (artikel fra Ingeniøren) 

 

Øvelse: 

- Isolering af DNA (journal) 

Omfang 

 

15% 

Særlige fokus-

punkter 

Begrænset grundet netbaseret undervisningsform. 

- Indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere materi-

alets kvalitet 

- Beskrive, analysere og forklare figurer og data og sætte dem i relation 

til relevante forklaringsmodeller 

- Udtrykke sig skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse af 

relevante faglige begreber 

- Diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til pro-

blemstillinger med biologisk indhold 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Begrænset grundet netbaseret undervisningsform. 

- Individuelt skriftligt arbejde 

 

https://vimeo.com/76044433
https://anatomi-fysiologi.digi.munksgaard.dk/?id=c2084
https://anatomi-fysiologi.digi.munksgaard.dk/?id=c2087
https://www.youtube.com/watch?v=s4IHw2RizIs
https://www.youtube.com/watch?v=VO0XMGuLoro
https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA
http://ing.dk/artikel/gensplejset-fattigmandskost-69567
http://ing.dk/artikel/danmark-siger-ja-til-gensplejset-majs-81707
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 6 Økologi og vandmiljø 

Indhold • Fotosyntese, respiration og gæring, grønkorn og mitokondrier. 

• Biotiske og abiotiske vækstfaktorer – herunder konkurrencebegrebet  

• Stofkredsløb (vand, kulstof og kvælstof) 

• Fødekæder og energistrømme gennem økosystemer (tilvækst og respi-

rationstab) 

• Ferskvandsøkologi (vandløb og søer) 

• Forurening af ferske vande og indre farvande (herunder iltsvind)  

 

Kernestof:  

Biologi til tiden s. 117-140 

 

Supplerende stof:  

Noter, arbejdsspørgsmål, tests og andre dokumenter. 

PowerPoint-præsentationen ”Plantenæringsstoffer og begrænsende vækstfak-

torer” 

Film: Forureningens historie 2 – To døde hummere, DR 2003 

Artikel: Muligheder for miljøgenopretning i søer (Københavns kommune) 

Artikel: Nyt liv til Københavns Indre Søer (Københavns kommune) 

Restudy videoer: 

Fotosyntese  

Fødekæder  

Gødning 

Målinger i vandløb 

Vandløbsgrafen 

Søen - det gode og det dårlige kredsløb 

Søen - springlag og iltsvind 

Søen - alger gennem året 

Forurening i havet  

 

Øvelse: 

- Fotosyntese og respiration (rapport) 

Omfang 20% 

Særlige fokuspunk-

ter 

Begrænset grundet netbaseret undervisningsform. 

- Indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere 

materialets kvalitet 

- Beskrive, analysere og forklare figurer og data og sætte dem i rela-

tion til relevante forklaringsmodeller 

- Udtrykke sig skriftligt om biologiske sammenhænge med inddra-

gelse af relevante faglige begreber 

- Diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til 

problemstillinger med biologisk indhold 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Begrænset grundet netbaseret undervisningsform. 

- Individuelt skriftligt arbejde 

Retur til forside 

https://hhfvuc.sharepoint.com/sites/HHFVUC/Fag-bic196/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=uX5xGsZG%2bk4rse%2fc%2fODxMnUL99S2krL5O%2bmSUHZVhUw%3d&docid=2_1ae41b5e957c0449da11a3a8108c30924&rev=1
https://hhfvuc.sharepoint.com/sites/HHFVUC/Fag-bic196/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=xJieaL%2bvmBsv133y%2bi2GnWk4V68B3Z1eezKH%2fzbCrAA%3d&docid=2_1bc5ddad79a144b8e8030648b2c38b01e&rev=1
https://restudy.dk/undervisning/biologi-oekologi-2-2/lektion/video-fotosyntese-4/
https://restudy.dk/undervisning/biologi-oekologi-2-2/lektion/video-foedekaede-og-foedeeffektivitet/
https://restudy.dk/undervisning/biologi-oekologi-2-2/lektion/video-goedning-til-planter/
https://restudy.dk/undervisning/biologi-oekologi-2-2/lektion/video-maalinger-i-vandloeb/
https://restudy.dk/undervisning/biologi-oekologi-2-2/lektion/video-vandloebsgrafen/
https://restudy.dk/undervisning/biologi-oekologi-2-2/lektion/video-soeen-det-gode-og-det-daarlige-kredsloeb/
https://restudy.dk/undervisning/biologi-oekologi-2-2/lektion/video-soeen-springlag-og-iltsvind/
https://restudy.dk/undervisning/biologi-oekologi-2-2/lektion/video-soeen-alger-gennem-aaret/
https://restudy.dk/undervisning/biologi-oekologi-2-2/lektion/video-forurening-i-havet/

