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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
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Lærer(e) Anna Muff (AMU) 

Hold 15BI0C11 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Undersøgelse af Guldager Møllebæk som økosystem 

Titel 2 Cellers struktur, funktion og udvalgte cellulære processer 

Titel 3 Kost og sundhed 

Titel 4 Genetik, DNA og bioteknologi 

 



 

Side 2 af 6 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 1 

 Undersøgelse af Guldager Møllebæk som økosystem 

Indhold 
 

Litteratur 

Egebo, L. A. et al: Biologi til tiden. Nucleus. 2. udgave, 7. oplag 2009 (BTT) s 117-
135, 137ø 

Hjertingposten: Røde flag vil plage Esbjerg Strand og Sædding i mange år. 
http://hjertingposten.dk/wp-content/uploads/hjerting-posten-201504-side-10-
11.pdf (HP) 

Sand-Jensen, K. og Lindegaard, C. Ferskvandsøkologi. Gyldendal, 2. udgave, 3. 
oplag 2004 (FØ) s 119m-122m, 133n-134, 137 

 

Indhold 

En rig natur, økosystemers struktur, fotosyntese, respiration, planters vækst 
BTT s. 117-121, 122-123, 124-125 

Vandets kredsløb BTT s. 126-127 

Vanddyr og iltoptagelse BTT s. 128-129m 

Vandløbet som økosystem, den naturlige å BTT s. 129m-132m 

Når åen forurenes BTT s. 132m-135, 137ø, HP 

Vandløbsvedligeholdelse FØ s 119m-122m 

Målsætning af vandløb FØ s 133n-134 

Vandløbsrestaurering FØ s 137 

 

Eksperimentelt arbejde 

Feltundersøgelser v. Guldager Møllebæk (mellemste å) 

 Beskrivelse af Guldager Møllebæks omgivelser 
 Beskrivelse af planter omkring og i Guldager Møllebæk 
 Bestemmelse af Guldager Møllebæks vandkvalitet ved brug af            

makroindeks (indsamling af dyr) 
 Måling og udregning af vandføring i Guldager Møllebæk 
 Måling af temperatur, iltindhold, pH og næringsstoffer i Gulager Mølle-

bæk 

http://hjertingposten.dk/wp-content/uploads/hjerting-posten-201504-side-10-11.pdf
http://hjertingposten.dk/wp-content/uploads/hjerting-posten-201504-side-10-11.pdf
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Andet 

Film: Mange bække små; De ferske vande. Chilbal film 2015 (30 min) 

Film: Mange bække små; På naturlig vis. Chilbal film 2015 (30 min) 

 

Omfang 

 

27 lektioner af 45 min 

 

Særlige fokus-

punkter 

Foretage systematiske observationer og indsamle data i felten 
Beskrive, analysere og forklare figurer og data og sætte dem i relation til relevan-
te forklaringsmodeller 
Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 
Udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med 
inddragelse af relevante faglige begreber 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Projektarbejde i grupper  

Ekskursion                                                                                

 

Retur til forside 

 

Titel 2 

 Cellers struktur, funktion og udvalgte cellulære processer 

Indhold 
 

Litteratur 

Egebo, L. A. et al: Biologi til tiden. Nucleus. 2. udgave, 7. oplag 2009 (BTT) s 7-
15, 122-123 

Schou, B.: Primærproducenter. 1. udgave 3. oplag 2007 (P) s 19-20, 34, 46 (tekst 
findes i Fronter) 

Indhold 

Hvad er biologi? BTT s 7-12 

Dyrecellers, plantecellers, svampecellers, bakteriecellers og viras opbygning og 
funktion, forskelle og ligheder BTT s 13-15 

Fotosyntese og respiration, planters vækst BTT s 122-123 

Planters behov for næringsstoffer P s 19-20, 34, 46 

Eksperimentelt 

Fotosyntese og respiration belyst ved vandpest og pH-indikator BTB 

Undersøgelse af mikroorganismer i nærmiljøet (vækst på agarplader) 
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Omfang 

 

12 lektioner af 45 min 

 

Særlige fokuspunkter Foretage systematiske observationer og indsamle data i laboratoriet 
Udføre eksperimentelt arbejde under hensyntagen til almindelig laboratorie-
sikkerhed 
Opstille enkle hypoteser som udgangspunkt for biologiske eksperimenter 
Identificere og diskutere fejlkilder og forklare betydningen af kontrolforsøg 
Beskrive, analysere og forklare figurer og data og sætte dem i relation til rele-
vante forklaringsmodeller 
Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 
Udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med 
inddragelse af relevante faglige begreber 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde og pararbejde m opgaver 

Eksperimentelt arbejde 

Journal og rapportskrivning 

 

 

Retur til forside 

 

Titel 3 

 Kost og sundhed 

Indhold 
 

Litteratur 

Egebo, L. A. et al: Biologi til tiden. Nucleus. 2. udgave, 7. oplag 2009 (BTT) s 19-
34, 35-44m 

Kræftens bekæmpelse, rygning: http://www.liv.dk/dk/fakta/roegens-vej-i-kroppen/roegens-virkning-

paa-kroppen/ (K-R) 

Patienthåndbogen, astma: https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-

aa/lunger/sygdomme/astma/astma-en-oversigt/ (P-A) 

Patienthåndbogen, peakflow: https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-

aa/undersoegelser/undersoegelser/oevrige-undersoegelser/peak-flow-maaling-ved-astma-pef-maalinger/ 

(P-P) 

 

Indhold 

BMI, energiindhold og energifordeling i kost BTT s 19-24m 

Fordøjelse BTT s 24m-25 

Opbygning og funktion af kulhydrater, fedt og protein BTT s 26-29m 

Diabetes, sult og mæthed, Glykæmisk Indeks BTT s 29m-34 

http://www.liv.dk/dk/fakta/roegens-vej-i-kroppen/roegens-virkning-paa-kroppen/
http://www.liv.dk/dk/fakta/roegens-vej-i-kroppen/roegens-virkning-paa-kroppen/
https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/lunger/sygdomme/astma/astma-en-oversigt/
https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/lunger/sygdomme/astma/astma-en-oversigt/
https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/undersoegelser/undersoegelser/oevrige-undersoegelser/peak-flow-maaling-ved-astma-pef-maalinger/
https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/undersoegelser/undersoegelser/oevrige-undersoegelser/peak-flow-maaling-ved-astma-pef-maalinger/
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Blodkredsløbet, puls og blodtryk BTT s 35-39, 41-44m 

Luftvejssystemet, rygning, astma BTT s 40, K-R, P-A, P-P 

 

Eksperimentelt 

Beregninger af energiindhold og energifordeling i forskellige måltider  

Fordøjelse af stivelse ved enzymet spytamylase 

Kostanalyse 

Kostfibres vandbindingsevne belyst ved HUSK 

Målinger af puls og blodtryk 

Målinger af vitalkapacitet og peakflow 

Smagstest af forskellige kulhydrater 

 

Omfang 

 

30 lektioner af 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Foretage systematiske observationer og indsamle data 
Udføre eksperimentelt arbejde under hensyntagen til alm. laboratoriesikkerhed 
Opstille enkle hypoteser som udgangspunkt for biologiske eksperimenter 
Identificere og diskutere fejlkilder og forklare betydningen af kontrolforsøg 
Beskrive, analysere og forklare figurer og data og sætte dem i relation til relevan-
te forklaringsmodeller 
Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 
Udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med 
inddragelse af relevante faglige begreber 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde og pararbejde m opgaver 

Eksperimentelt arbejde 

Journal og rapportskrivning 

 

Retur til forside 

 

Titel 4 

 Genetik, DNA og bioteknologi 

Indhold 
 

Litteratur 

Egebo, L. A. et al: Biologi til tiden. Nucleus. 2. udgave, 7. oplag 2009 (BTT) s 85, 89, 
96n-97, 101-116, 149-151, 152-153 

Etisk Råd: Et DNA-profil-register som omfatter alle borgere i Danmark? 2006 
http://www.etiskraad.dk/~/media/Etisk-Raad/Etiske-Temaer/Sundhedsdata/Publikationer/DNA-profil-register.pdf (ET) 

http://www.etiskraad.dk/~/media/Etisk-Raad/Etiske-Temaer/Sundhedsdata/Publikationer/DNA-profil-register.pdf
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s 11-19, 23-24, 33-35, 49-52, 55-59, 75-78 (tekst findes i Fronter) 

Hansen, N. S et al: Biologibogen. Systime. 3. udgave, 1. oplag 2013 (BB) s 349-352 
(tekst findes i Fronter) 

Masseeksperiment 2015 - smag dig frem. Resultatrapport (M2015) (link findes i Fron-
ter) http://masseeksperimentet.danishsciencefactory.dk/sites/default/files/downloads/resultatrapport_mx2015.pdf 

 

Indhold 

Opbygning og funktion af DNA, introduktion til proteinsyntese BTT s 149-151, 
152-153 

Den genetiske arv BTT s 101-105, 110-111 

Genetiske grundbegreber BTT s 106-109 

Blodtyper BB s 349-352 

Mitose og meiose BTT s 85, 89, 96n-97 

Bioteknologiske metoder (herunder gentest), etiske overvejelser om DNA-profil-
register BTT s 112-116, ET 

Hvordan påvirker genetik og kultur, det vi lugter og smager? M  

 

Eksperimentelt 

Blodtypebestemmelse v. Eldonkort 

DNA-profil v. elektroforese  

Isolering af DNA fra tomat 

 

Omfang 

 

27 lektioner a 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Identificere og diskutere fejlkilder og forklare betydningen af kontrolforsøg 
Beskrive, analysere og forklare figurer og data og sætte dem i relation til relevante 
forklaringsmodeller 
Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 
Udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med inddra-
gelse af relevante faglige begreber 
Diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til problemstillinger 
med biologisk indhold. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Individuelt arbejde, pararbejde m opgaver  

 

http://masseeksperimentet.danishsciencefactory.dk/sites/default/files/downloads/resultatrapport_mx2015.pdf

