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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Skoleåret 2015/16, eksamen maj-juni 2016 

Institution VUC Vest, Esbjerg 

Uddannelse Hf/hfe 

Fag og niveau Biologi B 

Lærer(e) Anna Muff (AMU) 

Hold 15BICB21 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Bi’er bi’nder bi’ologien sammen 

Titel 2 Undersøgelse af Guldager Mølledam som økosystem 

Titel 3 Celler og cellulære processer 

Titel 4 Kost og fordøjelse, energiomsætning 

Titel 5 Nervesystemet 

Titel 6 DNA og proteinsyntese, bioteknologi i praksis 

Titel 7 Genetik og nedarvning, arv og miljø 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 1 

 Bi’er bi’nder bi’ologien sammen  

- introduktion til biologi, løbende at vise sammenhænge ml emner  

Indhold 
 

Litteratur 

Berg, C. E.: Hvem dræber honningbierne? Aktuel Naturvidenskab, nr. 4, 2013 
(AN) 

Gjelstrup, P: Honningbier. NATUR & MUSEUM. 29. årgang nr. 3, 1990 (NM) 

NATUR vejleder: Temahæfte om bier. 21. årgang, nr. 4, 2012 (NV) 

 

Indhold 

Artsdiversitet og biers rolle i et økosystem (forskellige insekter, vigtigheden af 
bestøvning af planter/afgrøder) 

Samspil ml mennesker og natur (biavl, honningproduktion, landbrug/insektgifte) 

Honning, propolis, gelé royal (kulhydrater, proteiner, enzymer) 

Arv og miljø (forskelle ml droner, arbejderbier og dronning (haploid/diploid), 
dronningeceller, nedarvning af genetiske egenskaber, arbejdsopgaver i en bistade) 

Honningbiens evolution (evolutionært træ) 

 

Andet 

Ekskursion til Fanø Bigård 

 Besøge en bigård med honningproduktion og bistader 
 Snak og hands on om bier, biavl, honning, honningproduktion, biers rol-

le i et økosystem, trusler mod bier og hvad konsekvensen for natur og 
miljø vil blive hvis ikke der fandtes bier 

Sammenligne insekter (svirrefluer, husfluer, snyltehvepse, stor og alm. gedehams, 
humlebier, honningbier) under stereolup 

 

Omfang 

 

13 lektioner a 45 min 

 

Særlige fokus-

punkter 

Forklare og anvende biologisk teori  

Gennemføre observationer på ekskursion 

Vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og 

globalt plan 
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Formulere sig mundtligt og skriftligt om et biologisk fagligt emne 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klassedialog 

Gruppearbejde 

Ekskursion 

Journal skrivning 

Populærvidenskabelig formidling til forskellige medier 

 

 

Retur til forside 

 

 

Titel 2 

 Undersøgelse af Guldager Mølledam som økosystem 

Indhold 
 

Litteratur 

Bernstorff Nielsen, J. og Nielsen, P. K: Lærebog i Økologi. Nyt Nordisk Forlag Ar-
nold Busk A/S, 1. udgave, 2. oplag 1992 (LØ) s 29-33n, 33n-38, 78-85ø 

Bidstrup, B. B et al.: Biologi i fokus. Nucleus 2. udgave, 1. oplag 2013 (BiF) s 131-
134, 148m-151, 153-157  

Egebo, L. A. et al: Biologi til tiden. Nucleus. 2. udgave, 7. oplag 2009 (BTT) s 136-
140 

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

Sand-Jensen, K. og Lindegaard, C: Ferskvandsøkologi. Gyldendal A/S, 2. Udgave. 3. 
oplag 2004 (FØ) s 139-141, 145 (Fra I mange tilfælde…)-146ø, 149-152, 170 (Fra 
Dafnier og vandlopper…)-172n, 205-209ø, 259-260, 260-264 

 

Indhold 

Energi, produktion, fødekæder/-net BiF s 148m-151, FØ s 259-260 

Forurening, søens onde cirkel, sørestaurering BTT s 138n-140, FØ s 260-264 

Organismer i søen FØ s 149-152, 170m-172n, 205-209ø 

Stofkredsløb (C, N og P) BiF s 153-157, LØ s 78-85ø  

Søen som økosystem BTT s 136-138, FØ s 139-141, LØ s 33n-38, RA s 83-88 

Økologi generelt BiF s 131-134, FØ s 145m-146ø, LØ 29-33n 
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Eksperimentelt 

Feltundersøgelser - 3 stationer ved Guldager Mølledam 

 Beskrivelse af Guldager Mølledams omgivelser 
 Beskrivelse af planter omkring og i Guldager Mølledam 
 Bestemmelse af Guldager Mølledams vandkvalitet ved brug af makroin-

deks 
 Måling af temperatur, iltindhold, pH og næringsstoffer i Guldager Mølle-

dam 

Springlag (Haloklin, termoklin) 

 

Omfang 

 

30 lektioner a 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 

Analysere og vurdere artikler med biologisk indhold 

Vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og 

globalt plan 

Formulere sig mundtligt og skriftligt om et biologisk fagligt emne 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Projektarbejde i grupper 

Ekskursion 

Skriftlig afrapportering 

 

 

Retur til forside 

 

Titel 3 

 Celler og cellulære processer 

Indhold 
 

Litteratur 

Bidstrup, B. B et al.: Biologi i fokus. Nucleus 2. udgave, 1. oplag 2013 (BiF) s 7-
15m, 138-144ø (s 142-143 læst ekstensivt, dvs. forstå hovedindholdet)  

Indhold 

Cellers opbygning og funktion BiF s 7-10, 13m-15m 

Planters fotosyntese og respiration BiF s 138-144ø (mørkeprocessen s 142-143 
læst ekstensivt) 

Transportprocesser igennem cellemembranen (diffusion, osmose) BiF s 11-13m 
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Eksperimentelt 

Bobleforsøg m. vandpest 

Mikroskopi af planteceller i fersk- og saltvand 

Osmose belyst v. gær 

Osmose belyst v. kartofler 

Undersøgelse af plantepigmenter i persille v. kromatografi og spektrofotometri 

 

Omfang 

 

17 lektioner af 45 min 

Særlige fokuspunk-

ter 

Forklare og anvende biologisk teori  

Tilrettelægge og gennemføre eksperimenter i laboratoriet, herunder vurdere 

risikomomenter ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier 

Analysere og bearbejde data, samt formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 

Demonstrere viden om naturvidenskabelig arbejdsmetode 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde, pararbejde m opgaver 

Eksperimentelt arbejde       

Journal og rapportskrivning                                                        

 

 

Retur til forside 

 

 

Titel 4 

 Kost og fordøjelse, energiomsætning 

Indhold 
 

Litteratur 

Bidstrup, B. B et al.: Biologi i fokus. Nucleus 2. udgave, 1. oplag 2013 (BiF) s 18-
19, 21, 24m-41 (s 37 læst ekstensivt, dvs. forstå hovedindholdet), 69-75, 73-80  

Bidstrup, B. B. et al.: Fysiologibogen - den levende krop. Nucleus 1. udgave, 1. oplag 
2006 (FYS) s 13m-14m, 154-157, 158-164, 164-168, 169-180m 

Skadhede, T. et al.: Biologiens FG. Fysiologi. KATS 1. udgave 2008 (BFG) s 78-79 

Indhold 

Enzymer BiF s 73-80 

Fordøjelsessystemet; opbygning og funktion, hormonelle og neurologiske regu-
leringsmekanismer, optagelse af næringsstoffer BiF s 30-31, FYS s 13m-14m, 
158-175 
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Omsætning af kulhydrat (aerob og anaerob respiration), effekten af insulin BFG 
s 78-79, BiF s 18-19, 21, 35-41 (s. 37 læst ekstensivt) FYS s 176-180m 

Opbygning og funktion af kulhydrater, fedt og protein, energiomsætning BiF s 
24m-29, 32, 33-35m, 69-75 

Vitaminer og mineraler FYS s 154-157 

 

Eksperimentelt 

Bygge molekylemodeller af kulhydrater 

Fremstilling af laktosefri mælk 

Gærcellers anaerobe respiration (gæring) 

Påvisning af riboflavin (B-vitamin) i frossen mælk 

 

Andet 

Film: En bitter pille, DR Kontant nov 2012 

 

Omfang 

 

38 lektioner af 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Forklare og anvende biologisk teori  
Opsøge og vurdere information vedrørende sundhed 

Formulere og analysere biologiske problemstillinger med anvendelse af biologi-

ske fagudtryk, såvel i kendte som i nye sammenhænge 

Vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og 

globalt plan 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde, pararbejde m opgaver  

Eksperimentelt arbejde 

Journal og rapportskrivning 

 

 

Retur til forside 
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Titel 5 

 Nervesystemet 

Indhold 
 

Litteratur 

Bidstrup, B. B et al.: Biologi i fokus. Nucleus 2. udgave, 1. oplag 2013 (BiF) s 43-55  

Bidstrup, B. B. et al.: Fysiologibogen - den levende krop. Nucleus 1. udgave, 1. oplag, 
2006 (FYS) s 11-13, 16-25n, 40-45 

Kræftens bekæmpelse, metoder til at fastholde rygere: 
http://www.liv.dk/undervisning/elever/paa-tvaers-af-naturvidenskab/materiale/hvordan-designes-cigaretter/brug-af-

teknologi-til-at-fastholde-rygerne/ (sidst ændret 07.01.16) (KB-M) 

Kræftens bekæmpelse, nikotin: https://www.cancer.dk/fagfolk/forebyggelse/rygning/fakta-

rygning/rogens-indhold/nikotin/ (sidst ændret 14.09.15) (KB-N) 

Rindom, H.: Rusmidlernes biologi - om hjernen, sprut og stoffer. Sundhedsstyrelsen 3. 
udgave, 2. oplag 2002 (RB) s 45-47m, 49n-53 

Indhold 

Nervesystemets generelle opbygning og funktion BiF s 43-45m, FYS s 11-13, 16-
20 

Nervecellens opbygning og funktion, Na+/K+-pumpen, den kemiske synapse, 
aktionspotentiale BiF s 45m-55, FYS 21-25n 

Den påvirkede hjerne (ecstasy, koffein, nikotin, alkohol) FYS s 40-45, KB-M, 
KB-N, RB s 45-47m, 49n-53 
 

Eksperimentelt 

Alkohols effekt på cellemembraner belyst v. rødbede 

Højre-/venstre hjernehalvdel ord og farver 

Øjets blinde plet 

 

Omfang 

 

17 lektioner af 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 ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde og pararbejde m opgaver                                

Retur til forside 

http://www.liv.dk/undervisning/elever/paa-tvaers-af-naturvidenskab/materiale/hvordan-designes-cigaretter/brug-af-teknologi-til-at-fastholde-rygerne/
http://www.liv.dk/undervisning/elever/paa-tvaers-af-naturvidenskab/materiale/hvordan-designes-cigaretter/brug-af-teknologi-til-at-fastholde-rygerne/
http://www.liv.dk/undervisning/elever/paa-tvaers-af-naturvidenskab/materiale/hvordan-designes-cigaretter/brug-af-teknologi-til-at-fastholde-rygerne/
http://www.liv.dk/undervisning/elever/paa-tvaers-af-naturvidenskab/materiale/hvordan-designes-cigaretter/brug-af-teknologi-til-at-fastholde-rygerne/
http://www.liv.dk/undervisning/elever/paa-tvaers-af-naturvidenskab/materiale/hvordan-designes-cigaretter/brug-af-teknologi-til-at-fastholde-rygerne/
http://www.liv.dk/undervisning/elever/paa-tvaers-af-naturvidenskab/materiale/hvordan-designes-cigaretter/brug-af-teknologi-til-at-fastholde-rygerne/
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Titel 6 

 DNA og proteinsyntese, bioteknologi i praksis 

Indhold 
 

Litteratur 

Bidstrup, B. B et al.: Biologi i fokus. Nucleus 2. udgave, 1. oplag, 2013 (BiF) s 81-
93, 95-103ø, 129-130 

Egebo, L. A: Genetikbogen B+A. Nucleus 1. udgave, 1. oplag 2014 (GE) s 56-69 
(tekst findes i Fronter) 

Etisk Råd, genomundersøgelser + tilhørende undersider: http://www.etiskraad.dk/etiske-

temaer/genteknologi/undervisning-til-gymnasieskolen/genom-undersoegelser (sidst ændret 06.02.13) 
(ER) 

 

Indhold 

DNAs opbygning BiF s 81-83 

DNAs replikation BiF s 84-85 

Det centrale dogme, proteinsyntese BiF s 86-90, 92-93 

Mutationer, blodtypesystem, epistasi BiF s 91-92ø, 129-130 GE s 56-69 

DNA-diagnostik (herunder PCR, elektroforese), etiske dilemmaer if. genomun-
dersøgelser BiF s 95-103ø, ER 

 

Eksperimentelt 

Gelelektroforese 

Isolering af DNA fra løg 

Proteinsyntese (og mutationer) illustreret v. piberenser og perler 

 

Andet 

Film: Epigenetik - hvordan mad påvirker vores gener DR2 Tema 

Drøftelser og debat om etiske spørgsmål vedr. genomundersøgelser 

 

Omfang 

 

25 lektioner af 45 min 

Særlige fokuspunk-

ter 

Forklare og anvende biologisk teori  

Opsøge og vurdere information vedrørende sundhed, medicin og bioteknologi 

Vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og 

http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/genteknologi/undervisning-til-gymnasieskolen/genom-undersoegelser
http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/genteknologi/undervisning-til-gymnasieskolen/genom-undersoegelser
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globalt plan 

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

samfundsmæssige problemstillinger med biologisk indhold 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde og pararbejde m opgaver 

Kursistgennemgang af opgaver v tavlen 

Eksperimentelt arbejde 

 

 

Retur til forside 

 

Titel 7 

 Genetik og nedarvning, arv og miljø 

Indhold 
 

Litteratur 

Bidstrup, B. B et al.: Biologi i fokus. Nucleus 2. udgave, 1. oplag, 2013 (BiF) s 
15-17, 107-108, 121-130 (s 128 læst ekstensivt, dvs. forstå hovedindholdet) 

Indhold 

Mendels 1. og 2. lov, et gens- og to gens-nedarvning 

Krydsningsskemaer og stamtavler, autosomal og kønsbunden nedarvning 

Epistasi, koblede gener 

Arv og miljø 

Celledelinger; mitose og meiose 

Eksperimentelt 

Carolina majs; to-gens nedarvning 

Andet 

Film: Livets mirakler - enæggede tvillinger. DR3 19-03-2013. Engelsk dokumentar 

 

Omfang 

 

20 lektioner af 45 min 

Særlige fokuspunkter Forklare og anvende biologisk teori  

Perspektivering mellem emner 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde og pararbejde m opgaver 

Kursistgennemgang af opgaver v tavlen                                    

 


