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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Skoleåret 2016/17  

Institution VUC Vest  

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Biologi C 

Lærer(e) Sussi Tobiasen / Rasmus Kjærgaard 

Hold  NbiC117snet16 

Holdet er et såkaldt ’net-hold’. Holdet har ikke fulgt undervisning, men kursisterne har arbejdet selv-
stændigt ved at være tilknyttet VUC’s elektroniske platform ’Fronter’. Kursisterne har kunnet få re-
spons på en række skriftlige modulopgaver, og de har kunnet få vejledning. 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Levende organismer & ernæring 

Titel 2 Eksempler på organsystemer hos mennesket 

Titel 3 Formering 

Titel 4 Genetik 

Titel 5 Økologi 

Titel 6 Bioteknologi 

 
 

Grundbog: Lone Als Egebo m.fl., Biologi til tiden (BTT), Nucleus 2009 2.udgave  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 
 
Titel 1 Levende organismer & ernæring 
Indhold 

Kernestof: 

Celler (BTT 13-17)  

Fordøjelse og ernæring (BTT 19-31)  

Noter: Organisk stof (4 sider) 

           Mikrobernes mangfoldige verden (2 sider) 
           (artikel af Thomas Rasmussen 2006, www.viden.jp.dk/galathea/undervisning) 
            
           Fordøjelse og enzymer (7 sider)                                                                      
           (side 86-92 i ”Biologi i udvikling” af Marianne Frøsing  m.fl.,, Nucleus 2014) 

 

Supplerende stof: 

Sukker og diabetes (BTT 31-34)   

 

Eksperimentelt arbejde: 

Mikroskopering af celler (journal) 

Forsøg med osmose (rapport) 

Undersøgelse af enzymet bromelin (rapport)
 

 

Omfang 15 timer 
 

Særlige fokus-
punkter 

Viden om: cellers struktur, funktion og cellens evolution, fordøjelseskanalens og 
enzymers funktion, kost og sundhed. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Udtrykke sig skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse af relevante 
faglige begreber. Opgaveløsning og tests. 

Opstille hypoteser, indsamle data i laboratoriet, bearbejde og formidle resultater, 
identificere og diskutere fejlkilder, bearbejde og formidle resultater fra eksperimen-
telt arbejde. Gruppearbejde i forbindelse med journal- og rapportudførelse og -
skrivning. 

 
Retur til forside 
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Retur til forside 
 
Titel 2 Eksempler på organsystemer hos mennesket
Indhold Kernestof: 

Lunger, hjerte og blodkredsløb (BTT 35-44) 

Noter:  Blodkredsløbet (1 side) 

            Anaerobt arbejde (2 sider)                                                                       
           (side 127-128 i ”Biologi i udvikling” af Marianne Frøsing  m.fl.,, Nucleus 2014) 

 

Supplerende stof: 

Kondition og doping (BTT 44-50) 

 

Eksperimentelt arbejde: 

Undersøgelse af svinehjerte (journal) 

Undersøgelse af blodtryk og puls (journal) 

Omfang 15 timer 
 

Særlige fokus-
punkter 

Viden om: struktur og funktion af hjerte-karsystemet samt om betydningen af 
motion 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Udtrykke sig skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse af relevante 
faglige begreber. 

Analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller. 

Indsamle data i laboratoriet, bearbejde og formidle resultater, identificere og dis-
kutere fejlkilder, bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde. 
Gruppearbejde i forbindelse med journal- og rapportudførelse og -skrivning. 

 
Retur til forside 
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Retur til forside 
 
Titel 3 Formering  
Indhold Kernestof: 

Kønsorganernes opbygning og funktion (BTT 72 (nederst)-73, 75)  
Kromosomer og gener (BTT 101-103) 
Celledelinger, kønsceller, befrugtning (BTT 83-93) 
 
 
Supplerende stof: 
Seksuelle signaler og reaktioner (BTT 63-70) 
Forplantningsteknologier (BTT 93-99) 
 

Omfang 15 timer 
 

Særlige fokus-
punkter 

Viden om: Mitose, meiose, kønsorganer, befrugtning, prænatal diagnostik.  

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Indhente og vurdere kvalitet af biologisk information fra internet. Analysere fi-
gurer og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller. Mundtlig fremlæg-
gelse. Opgaveløsning og tests. 
Udtrykke sig skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse af relevante 
faglige begreber. 
 

 
Retur til forside 
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Retur til forside 
 
Titel 4 Genetik 
Indhold Kernestof: 

Gener og kromosomer (BTT 101-105) 
Nedarvning af monogene sygdomme (BTT 105-111) 
Noter:  Blodtyper (4 sider) 
            Krydsningsskemaer (3 sider) 
 
Supplerende stof: 
Gentests (BTT 112-116) 
 
Eksperimentelt arbejde: 
Bestemmelse af egen blodtype (rapport) 

 
Omfang 15 timer 

 
Særlige fokus-
punkter 

Viden om: Genetiske grundbegreber, et-gens nedarvning, krydsningsskemaer, 
stamtræer samt AB0- og rhesus-blodsystemet. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Indhente og vurdere kvalitet af biologisk information fra internet. 
Analysere figurer 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 problemstillin-
ger med biologisk indhold. 
Indsamle data i laboratoriet, bearbejde og formidle resultater, identificere og dis-
kutere fejlkilder, bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde. 
Gruppearbejde i forbindelse med rapportudførelse og -skrivning. 
 

 
Retur til forside 
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Titel 5 Økologi 
Indhold Kernestof: 

Økologiske grundbegreber (BTT 117-125) 
 
Supplerende stof: 
Vandløbs forurening (BTT 126-135) 
Genopretning af søer (BTT 136-140) 
Noter:  Mulighed for miljøgenopretning i søer (Kbh. Kommune) (4 sider) 
            Vejledning i rapportskrivning (1 side) 
 
Teoretisk eksperimentelt arbejde: 
Fotosyntese og respiration (journal) 

 
Omfang 15 timer 

 
Særlige fokuspunk-
ter 

Viden om: Økosystemer i balance/ubalance, opmærksomhed vedrørende lo-
kalt økosystem under genopretning. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Analysere figurer og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller. 
Udtrykke sig skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse af rele-
vante faglige begreber. 
Opstille hypoteser, bearbejde og formidle resultater, identificere og diskutere 
fejlkilder, bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde.  

 
Retur til forside 
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Retur til forside 
 
Titel 6 Bioteknologi 
Indhold Kernestof: 

Enzymer (BTT 147-149) 
DNA og proteinsyntese (BTT 149-153)  
Gensplejsning (BTT 154-158)  
Forædling af planter (BTT 172-181) 
 
 
Supplerende stof: 
Mikroorganismer (BTT 141-147)  
Mutationer (BTT 162) 
 
Eksperimentelt arbejde: 
Isolering af DNA (journal) 
 

Omfang 15 timer 
 

Særlige fokus-
punkter 

Viden om: Enzymproduktion vha. gensplejsede svampe, gensplejsede planter 
samt traditionel planteforædling versus GMO.  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Analysere figurer og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller. 
Udtrykke sig mundligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse 
af relevante faglige begreber. 
Diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til problemstillin- 
ger med biologisk indhold. 
Opstille hypoteser, indsamle data i laboratoriet, bearbejde og formidle resultater, 
identificere og diskutere fejlkilder, bearbejde og formidle resultater fra eksperi- 
mentelt arbejde. Gruppearbejde i forbindelse med journal- og rapportudførelse og 
-skrivning. 
 

 
Retur til forside 


