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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Skoleåret 2017/18, eksamen maj-juni 2018 

Institution VUC Vest, Esbjerg 

Uddannelse Hf/hfe, efter læreplanen Biologi B - stx, august 2017 

Fag og niveau Biologi B 

Lærer(e) Anna Muff (AMU) 

Hold 17BICB11 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Økologi 

Titel 2 Celler, biokemiske- og cellulære processer 

Titel 3 Kost, organsystemer og energiomsætning 

Titel 4 Kroppens signalveje 

Titel 5 DNA, celledelinger, proteinsyntese, mutationer og nedarvning 

 



 

Side 2 af 10 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

 

Titel 1 

 Økologi 

Indhold 
 

I dette forløb har vi med udgangspunkt i Guldager Mølledam, haft fokus på søen som økosystem. 
Vi har arbejdet med økosystemers struktur, samspil mellem arter, samspil mellem arter og det 
omgivende miljø, kulstof-, kvælstof- og fosforkredsløbet, energistrømme, samt biodiversitet inden for 
dyr- og planter. Vi har praktisk undersøgt livet i en sø, målt abiotiske faktorer, udarbejdet ma-
kroindeks, samt undersøgt dyreplanktons respons på miljøfremmede stoffer. Afslutningsvist har vi 
undersøgt og diskuteret regulativer og de officielle målsætninger for søer, samt hvordan vi mennesker 
påvirker søer på ”godt og ondt” i form af sørestaurering og forurening af søer. 

 

Kernestof 

Bernstorff Nielsen, J. og Nielsen, P. K: Lærebog i Økologi. Nyt Nordisk Forlag Ar-
nold Busk A/S, 1. udgave, 2. oplag 1992 s 33n-38 (søen som økosystem, abiotiske 
faktorer, døgnsvingninger), 78-85øverst (C-, N-, P-kredsløb)  

Bidstrup, B. B et al.: Biologi i fokus. Nucleus 2. udgave, 1. oplag 2013 s 131-134 (na-

turen i grundtræk), 148midt-151 (organismer, fødekæder og -net, energistrømme), 

153-157 (N-, C-kredsløb)  

Egebo, L. A. et al: Biologi til tiden. Nucleus. 2. udgave, 7. oplag 2009 s 138nederst-140 
(søens onde cirkler) 

Sand-Jensen, K. og Lindegaard, C: Ferskvandsøkologi. Gyldendal A/S, 2. Udgave. 3. 
oplag 2004 s 143-144til og med 9. sidste linje, sætningen slutter med (figur 13.2) (ly-
set i en sø), 145fra I mange tilfælde…-148 (lyset, temperaturen og vandbevægelsen i 
en sø), 149-152 (søens organismer, omsætning), 255 (oversigt over stofkredsløb i en 
sø), 259-260 (fødekæder og -net i en sø), 260-264 (sørestaurering) 

 

Supplerende stof 

Film: Mange bække små; søer og spærringer. Chilbal film 2015 (30 min) 

Informationstavle ved Guldager Mølledam: http://www.esbjergkommune.dk/borger/kultur-og-

fritid/friluftsliv/ta%C2%B4ud-i-naturen/p%C3%A5-tur-andre-bes%C3%B8gsm%C3%A5l/guldager-

m%C3%B8lledam.aspx (følg link til højre på hjemmesiden) 

Olsen, L-H., Sunesen, J., Pedersen, B. V.: Små dyr i sø og å. Gyldendal 2014 (opslags-
værk for fundne dyr i Guldager Mølledam) 

Ribe Amt, teknisk rapport: Søerne i Ribe Amt 1978-2000, overvågning, tilstand og udvik-
ling. (Guldager Mølledam) 2002 s 83-88  

 

http://www.esbjergkommune.dk/borger/kultur-og-fritid/friluftsliv/ta%C2%B4ud-i-naturen/p%C3%A5-tur-andre-bes%C3%B8gsm%C3%A5l/guldager-m%C3%B8lledam.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/borger/kultur-og-fritid/friluftsliv/ta%C2%B4ud-i-naturen/p%C3%A5-tur-andre-bes%C3%B8gsm%C3%A5l/guldager-m%C3%B8lledam.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/borger/kultur-og-fritid/friluftsliv/ta%C2%B4ud-i-naturen/p%C3%A5-tur-andre-bes%C3%B8gsm%C3%A5l/guldager-m%C3%B8lledam.aspx
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Eksperimentelt 

Feltundersøgelser i og ved Guldager Mølledam 

 Beskrivelse af Guldager Mølledams omgivelser 
 Beskrivelse af planter omkring og i Guldager Mølledam, tætheden af tagrør 
 Bestemmelse af Guldager Mølledams vandkvalitet ved brug af makroindeks 
 Måling af sigtdybde, temperatur, iltindhold, pH og næringsstoffer i Guld-

ager Mølledam 

Springlag (Haloklin, termoklin) 

Studier af dafnier og makrovanddyr i stereolup 

Studier af dafnier; test af kobbers giftighed på dyreplankton 

 

Omfang 

 

24 lektioner á 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Forklare og anvende biologisk teori  

Gennemføre observationer og dataindsamling på ekskursion 

Analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde 

Bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser 

Vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og glo-

balt plan 

Formulere sig mundtligt og skriftligt om et biologisk fagligt emne 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Projektarbejde i grupper 

Ekskursion 

Skriftlig afrapportering 

 

 

Retur til forside 
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Titel 2 

 Celler, biokemiske- og cellulære processer 

Indhold 
 

I dette forløb har vi haft fokus på cellebiologi, biokemiske-, samt cellulære processer. Med ud-

gangspunkt i levende organismer, deres opbygning og udvalgte livsytringer, har vi blandt andet 

undersøgt og beskrevet hvilke ligheder og forskelle der er mellem de forskellige typer af celler. Vi 

har arbejdet med cellemembrantransportprocesser og praktisk undersøgt osmose ved brug af gær, 

kartofler og æg, påvist hvorledes planters fotosyntese afhænger af lysstyrke, samt tilstedeværelsen og 

adskillelsen af plantepigmenter i udvalgte planter. Vi har illustreret fotosyntese og respiration ved 

molekylemodeller og vurderet og diskuteret planters behov for næringsstoffer.  

 

Kernestof 

Bidstrup, B. B et al.: Biologi i fokus. Nucleus 2. udgave, 1. oplag 2013 s 7-15midt (cel-
ler, cellemembrantransportprocesser), 138-145midt (fotosyntese, planters respirati-
on og behov for næringsstoffer, s 142-143 læst ekstensivt, dvs. forstå hovedindhol-
det) 

 

Eksperimentelt 

Bobleforsøg m. vandpest 

Molekylemodeller til illustration af fotosyntese og respiration 

Osmose belyst v. gær, kartofler og æg 

Undersøgelse af plantepigmenter i persille v. kromatografi og spektrofotometri 

 

Omfang 

 

26 lektioner á 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Forklare og anvende biologisk teori  

Tilrettelægge og gennemføre eksperimenter i laboratoriet, herunder vurdere risiko-

momenter ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier 

Analysere og bearbejde data, samt formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 

Demonstrere viden om naturvidenskabelig arbejdsmetode 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde, pararbejde m opgaver 

Eksperimentelt arbejde       

Journal og rapportskrivning                                                        

 

 

Retur til forside 
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Titel 3 

 Kost, organsystemer, energiomsætning 

Indhold 
 

I dette forløb har vi haft fokus på makromolekyler, enzymer, organsystemer og cellulær energiom-

sætning. Vi har blandt andet arbejdet med kulhydrater, proteiner og fedts opbygning og biologiske 

funktioner, samt hvorledes disse, med fokus på kulhydrater, nedbrydes og optages i kroppen. Vi 

har undersøgt enzymers overordnede opbygning og funktion, hvilke faktorer der påvirker enzymak-

tiviteten samt praktisk undersøgt laktases rolle i produktionen af laktosefri mælk. Vi har arbejdet 

med forskelle og ligheder inden for aerob og anaerob respiration, samt gæringsprocesser.   

I dette forløb har vi også undersøgt blodkredsløbets, hjertets og luftvejssystemets opbygning og funk-

tion. Vi har dissekeret hjerter og lavet ydre undersøgelser af lunger fra grise, samt undersøgt hvorle-

des livsstil påvirker kroppens organsystemer.  

 

Kernestof 

Bidstrup, B. B et al.: Biologi i fokus. Nucleus 2. udgave, 1. oplag 2013 s 18-19 (livs-
former), 21+24midt (introduktion til kroppens energiforbrug), 24midt-28 (kulhydra-
ter), 30-31 (fordøjelsen), 33-35midt (fedtstoffer), 35midt-41 (energistofskiftet, s 37 
læst ekstensivt, dvs. forstå hovedindholdet), 69-80 (proteiner, enzymer)  

Bidstrup, B. B. et al.: Fysiologibogen - den levende krop. Nucleus 1. udgave, 1. oplag 2006 
s 47-59midt (luftvejssystemet), 62-73 (blodkredsløbet), 168midt-169 (kulhydraters 
nedbrydning og optagelse), 177-180midt (insulin, omsætning af kulhydrat) 

Skadhede, T. et al.: Biologiens FG. Fysiologi. KATS 1. udgave 2008 s 78-79 (bugspyt-
kirtlen, udskillelse af insulin) 

 

Supplerende stof 

Curly hair vs straight hair. Engelsk tekst, findes i SharePoint med uddrag fra 
http://www.wisegeek.org/what-makes-curly-hair-curly.htm#didyouknowout) 

Film: Mælk er ikke kun mælk. Arla. https://www.youtube.com/watch?v=dzeYMmG9txs 

Film: Fedt, fup og flæskesteg; hvem dræber Kurt? DR TV 2011 

Film: En bitter pille, DR Kontant 2012 

 

 

 

 

http://www.wisegeek.org/what-makes-curly-hair-curly.htm#didyouknowout
https://www.youtube.com/watch?v=dzeYMmG9txs
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Eksperimentelt 

Bygge molekylemodeller af kulhydrater 

Dissektion af hjerte og ydre undersøgelser af lunger fra gris 

Fremstilling af laktosefri mælk 

Gærcellers respiration (gærrør og balloner) 

Påvisning af riboflavin (B-vitamin) i frossen mælk 

Smage og lugte til fiskeolie fra fiskeoliekapsler 

 

Omfang 

 

53 lektioner á 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Forklare og anvende biologisk teori  
Opsøge og vurdere information vedrørende sundhed 

Formulere og analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af biologiske 

fagudtryk, såvel i kendte som i nye sammenhænge 

Analysere og vurdere artikler med biologisk indhold 

Vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og glo-

balt plan 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde, pararbejde m opgaver  

Eksperimentelt arbejde 

Journal og rapportskrivning 

 

 

Retur til forside 
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Titel 4 

 Kroppens signalveje 

Indhold 
 

I dette forløb har vi haft fokus på kroppens forskellige signalveje. Til det har vi arbejdet med nervesy-
stemet og den hormonelle signalering og regulering. Vi har beskrevet dannelsen af et aktionspotentiale, 
samt hvad der sker i den hæmmende og fremmende synapse. Vi har i mindre grupper undersøgt ud-
valgte rusmidlers påvirkning af nervesystemet med afsluttende fremlæggelser, samt eksperimenteret med 
optiske illusioner og synsbedrag. Vi har beskrevet den hormonelle regulering hos mænd og kvinder, 
samt undersøgt tilstedeværelsen af hormonforstyrrende stoffer i diverse produkter, samt hvilke(n) ef-
fekt(er) de hormonforstyrrende stoffer har på mennesker og dyr.   

 

Kernestof 

Bidstrup, B. B et al.: Biologi i fokus. Nucleus 2. udgave, 1. oplag 2013 s 43-55 (nervesy-
stemet), 57-67 (hormoner) 

Bidstrup, B. B. et al.: Fysiologibogen - den levende krop. Nucleus 1. udgave, 1. oplag, 2006    
s 21-25midt (nervecellen, aktionspotentialet, synapsen), 40-45 (ecstasy, koffein) 

Egebo, L. A. et al: Biologi til tiden. Nucleus. 2. udgave, 7. oplag 2009 s 58-62 (rygning, 
alkohol) 

Forbrugerrådet TÆNK: https://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/32-hormonforstyrrende-stoffer 

(32 hormonforstyrrende stoffer) 

Hansen, N. S., Hestbech, G., Kahl, I., Marcussen, L., Marker, H.: Biologibogen. Systime 

2013 s 269-272 (hormonforstyrrende stoffer) 

 

Supplerende stof 

Alkohol og promiller – hvornår er du igen ædru? (sundhed.dk): 
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/alkohol/alkoholpromille-beregning/ 

Bisphenol A: https://plast.dk/bisphenol-a/bisphenol-a-og-foedevarekontakt/ 

 
Cola, kaffe eller energidrik – hvad virker bedst? (videnskab.dk): https://videnskab.dk/sporg-

videnskaben/cola-kaffe-eller-energidrik-hvad-virker-bedst 

Da terroren ramte Tokyo (ing.dk): https://ing.dk/artikel/da-terroren-ramte-tokyo-45720 

Energidrikke (videnskab.dk): https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/er-energidrikke-farlige 

Fortrydelsespiller: https://www.netdoktor.dk/sunderaad/fakta/noedpraeventionspillen.htm# 

 

Minipiller: https://www.apoteket.dk/sundhed/praevention/minipiller 

 

Rygning og rynker (videnskab.dk): https://videnskab.dk/krop-sundhed/se-hvordan-rygning-gor-dig-

rynket-tid 

https://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/32-hormonforstyrrende-stoffer
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/alkohol/alkoholpromille-beregning
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/alkohol/alkoholpromille-beregning
https://plast.dk/bisphenol-a/bisphenol-a-og-foedevarekontakt/
https://
https://
https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/cola-kaffe-eller-energidrik-hvad-virker-bedst
https://ing.dk/artikel/da-terroren-ramte-tokyo-45720
https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/er-energidrikke-farlige
https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/er-energidrikke-farlige
https://www.netdoktor.dk/sunderaad/fakta/noedpraeventionspillen.htm
https://www.apoteket.dk/sundhed/praevention/minipiller
https://videnskab.dk/krop-sundhed/se-hvordan-rygning-gor-dig-rynket-tid
https://videnskab.dk/krop-sundhed/se-hvordan-rygning-gor-dig-rynket-tid
https://videnskab.dk/krop-sundhed/se-hvordan-rygning-gor-dig-rynket-tid
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Tobaksindustriens fiduser (op-i-røg.dk): http://www.op-i-roeg.dk/for-eller-imod-tobak/jagten-paa-

nye-kunder/hvad-er-der-i-cigaretten/ og http://www.op-i-roeg.dk/for-eller-imod-tobak/jagten-paa-nye-

kunder/vandpibe/ og http://www.op-i-roeg.dk/for-eller-imod-tobak/jagten-paa-nye-kunder/e-cigaretter/ 

 

Eksperimentelt 

Højre-/venstre hjernehalvdel, ord og farver 

Studier af dafnier i mikroskop; måling af puls før og efter påvirkning af cola (koffein), 
kaffe (koffein), tobak (nikotin) 

Synsbedrag og optiske illusioner 

 

Omfang 

 

23 lektioner á 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Forklare og anvende biologisk teori  

Opsøge og vurdere information vedrørende sundhed 

Analysere og vurdere artikler med biologisk indhold 

Have faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og sam-

fundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold 

Fremlæggelser 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde og pararbejde m opgaver                                

Skuespil om den kemiske synapse 

 

Retur til forside 

http://www.op-i-roeg.dk/for-eller-imod-tobak/jagten-paa-nye-kunder/hvad-er-der-i-cigaretten/
http://www.op-i-roeg.dk/for-eller-imod-tobak/jagten-paa-nye-kunder/hvad-er-der-i-cigaretten/
http://www.op-i-roeg.dk/for-eller-imod-tobak/jagten-paa-nye-kunder/hvad-er-der-i-cigaretten/
http://www.op-i-roeg.dk/for-eller-imod-tobak/jagten-paa-nye-kunder/vandpibe/
http://www.op-i-roeg.dk/for-eller-imod-tobak/jagten-paa-nye-kunder/vandpibe/
http://www.op-i-roeg.dk/for-eller-imod-tobak/jagten-paa-nye-kunder/vandpibe/
http://www.op-i-roeg.dk/for-eller-imod-tobak/jagten-paa-nye-kunder/e-cigaretter/
http://www.op-i-roeg.dk/for-eller-imod-tobak/jagten-paa-nye-kunder/e-cigaretter/
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Titel 5 

 DNA, celledelinger, proteinsyntese, mutationer og nedarvning 

Indhold 
 

I dette forløb har vi haft fokus på DNAs og geners rolle i en celle og for levende organismer som 
helhed. Vi har beskrevet hvordan DNA replikeres under celledelinger, samt transkriberes og 
translateres til et færdigt protein. Vi har arbejdet med de forskellige faser under mitose og meiose, 
samt undersøgt forskelle og ligheder mellem de to typer af celledelinger. Vi har beskrevet hvad 
mutationer er og hvordan de opstår, samt hvilken betydning mutationer har på celle- og organis-
meniveau. Vi har igennem krydsningsskemaer og forsøg undersøgt og beskrevet de teoretiske og 
faktiske genotypiske og fænotypiske udspaltningsforhold for mennesker, dyr og planter, samt hvad 
man kan bruge viden om dette til.       

 

Kernestof 

Bidstrup, B. B et al.: Biologi i fokus. Nucleus 2. udgave, 1. oplag, 2013 s 15-17 (mito-
se, meiose), 81-90 (DNA, replikation, proteinsyntese), 91-93 (genmutationer), 95-
97 (introduktion til DNA-diagnostik, monogene sygdomme), 107-108 (genetisk 
variation), 121-128 (genetik og nedarvning, s 128 læst ekstensivt, dvs. forstå hoved-
indholdet), 129-130 (kromosommutationer) 

Egebo, L. A: Genetikbogen B+A. Nucleus 1. udgave, 1. oplag 2014 s 58-59 (AB0-
blodtypesystemet), 80-85 (ændring af genpuljens sammensætning, effekt af mutati-
oner)  

 

Supplerende stof 

Film: Epigenetik - hvordan mad påvirker vores gener DR2 Tema 2015 

 

Eksperimentelt 

Carolina majs; to-gensnedarvning, 9:3:3:1 udspaltning 

Proteinsyntese og mutationer illustreret v. piberenser og perler 

 

Omfang 

 

25 lektioner á 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Forklare og anvende biologisk teori  

Opsøge og vurdere information vedrørende sundhed, medicin og bioteknologi 

Vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og 

globalt plan 

Have faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og sam-

fundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde og pararbejde m opgaver                                    Retur til forside 
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Ovenstående undervisningsbeskrivelse dækker i alt 151 læste lektioner á 45 minutter. Der til skal der 

lægges 6 lektioner til fagets opstart, generel opsamling og eksamensforberedelse. Dvs. i alt er der læst 

157 lektioner med holdet, hvilket er en målopfyldelse for faget på 94,2%. 

 


