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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin Juni 2020 

Institution HF & VUC København Syd 

Uddannelse hfe 

Fag og niveau Biologi B 

Lærer(e) Laura Mark Jensen 

Hold 4biB619 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Liv 

Titel 2 Livets opskrift 

Titel 3 Makromolekyler 

Titel 4 Den raske & syge krop 

Titel 5  Os… og de andre 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 1 Liv 

Indhold Underemner: Eu- og prokaryote celler, organeller, membranprocesser, osmose, 

livsformer, respiration, fotosyntese, fermentering, mitose, meiose.  

 

Kernestof:  

 

Biologi i Fokus 2. udgave 

  

s. 7-8, 14-15 - Cellen (4 sider) 

s. 9-13 - Membranprocesser (5 sider) 

s. 15-16 - Celledeling (2 sider) 

s. 18-19 - Livsformer (2 sider) 

s. 35-41 - Respirationsprocessen (7 sider) 

s. 109 - Formering hos bakterier (1 side) 

s. 115-117 - Udvikling af planter (3 sider) 

 

Biologi i udvikling 

s. 17-21 - membranprocesser (5 sider) 

 

Supplerende læsning: 

 

Danske forskere finder “omvendt fotosyntese” (2 sider)  

https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/gennembrud-danske-forskere-finder-omvendt-

fotosyntese 

 

 

Film:  

 

“Biology: Cell structure” (Nucleus Medical Media) (2 sider): 

https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8 

 

 

Øvelser:  

 

Mikroskopering af Celler: plante- og gærceller 

Bjørnedyr og osmose 

Hverdags fermentering i hverdagen: yogurt, surdej og grøntsager 

 

 

Omfang 

 

33 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

 

https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/gennembrud-danske-forskere-finder-omvendt-fotosyntese
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/gennembrud-danske-forskere-finder-omvendt-fotosyntese
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Dette tema tager udgangspunkt i de 6 livsbetingelser: celler, respiration, H2O, energi, 

vækst og reproduktion. Gennem disse betingelser, arbejder vi mod at forstå hvilke 

processer og egenskaber, der gør sig gældende for den levende organisme og for 

at liv, som vi kender det, kan eksistere. Fokus vil derfor ligge på opbygningen af 

den eu- og prokaryote celle og cellens membranprocesser. Endvidere vil vi 

arbejde med de biokemiske processer - fotosyntese, respiration og gæring. 

Temaet vil som en afsluttende del, arbejde med celledelingerne meiose og 

mitose.  

Dette tema skal understøtte og udruste kursisterne med et stærkt fundament af 

forståelsen for det liv og de processer, der er fundamentet for at forstå 

biologien.  

 

Fokuspunkterne er desuden understøttet af relevante øvelser. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt 

arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 2 

 

Livets opskrift 

Indhold Underemne: Nukleinsyre, DNA, Proteinsyntese, mutationer, evolution, 

selektion, genetik, mono- og polygene nedarvningsmønstre 

 

Kernestof:  

 

Biologi i fokus 2. udgave 

 

s. 81-85 - DNA (5 sider) 

s. 86-90 - Proteinsyntesen (4 sider) 

s. 91-93 - Genmutationer (3 sider) 

s. 129-130 - Kromosommutationer (2 sider) 

s. 107-128 (minus 115-117) - Evolution, Arv og miljø (18 sider) 

s. 18-19 - Livsformer (2 sider) 

 

 

Supplerende læsning: 

 

Videnskabeligt gennembrud giver ny viden om, hvordan komplekst liv opstod på jorden (2 

sider) 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/natur/videnskabeligt-gennembrud-giver-ny-viden-om-hvordan-komplekst-liv-

opstod-paa 
 

Film:  

 

DNA animations by wehi.tv for science-art exhibition (wehi.tv) (2 sider) 

https://www.youtube.com/watch?v=7Hk9jct2ozY 

 

*Unaturlig udvælgelse NETFLIX (Episode 1+2) (12 sider) 

 

Øvelser:  

 

Mutationsøvelse 

Genetikøvelse - fylogeni, planter og medicin 

 

 

Udflugt til Zoologisk museum 

 

 

 

Omfang 

 

30 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

 

Dette tema er en forlængelse af temaet ‘Liv’. Vi har i disse moduler undersøgt 

hvordan liv opretholdes og udvikler sig. Dette er gjort ved at arbejde med 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/natur/videnskabeligt-gennembrud-giver-ny-viden-om-hvordan-komplekst-liv-opstod-paa
https://www.dr.dk/nyheder/viden/natur/videnskabeligt-gennembrud-giver-ny-viden-om-hvordan-komplekst-liv-opstod-paa
https://www.youtube.com/watch?v=7Hk9jct2ozY


 

Side 5 af 10 

trankription og tranlation af gener  i proteinsyntesen. Vi har arbejdet med 

mutationer på gen- og kromosomalt niveau, evolutions begreber og nedarvning 

og ikke mindst, hvordan man i fremtiden vil kunne ændre på gener gennem 

genteknologien. Vi har haft ekstra fokus på hvordan evolution styres af 

mutationer og har kombineret det med en tur til zoologisk museum.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt 

arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 3 

 

Makromolekyler 

Indhold Underemne: Enzymer, proteiner, kulhydrater, fedt 

 

Kernestof:  

 

Biologi i fokus 2. udgave 

 

s. 21- 41 - Energi til arbejdet (20 sider) 

s. 69-80 - Proteiner: struktur og funktion (11 sider) 

 

Film:  

 

The Game Changers NETFLIX (10 sider) 

 

Øvelser:  

 

Klip dit tis i stykker  

Katalase-forsøg 

 

 

Omfang 

 

15 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

  

Dette tema har haft fokus på opbygning og nedbrydning af makromolekyler. 

Særligt har enzymer været i fokus, og øvelserne har understøttet teorien. 

Enzymfunktioner, samt faktorer der påvirker dem, er blevet undersøgt.  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt 

arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

OBS! DE NEDENSTÅENDE TO TEMAER ER AFVIKLET VIRTUELT I LYSET AF 

CORONAKRISEN 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 4 

 

Den syge og raske krop 

Indhold Underemne: Mikroorganismer, virus, psykiske lidelser, organsystemer, 

hormonsystemet, hormonforstyrrende stoffer, nervesystemet, det humane 

mikrobiom 

 

Kernestof:  

 

Biologi i udvikling 2. udgave 

 

s. 57-67 - Hormoner og signalveje (20 sider) 

s. 43-55 - Nerver og signalveje (13 sider) 

 

Supplerende læsning: 

 

Hvad er en bakterie?  

https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvad-er-en-bakterie 
 

Virologi (10 sider) 

https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/virus/#1522154080668-a21b299e-f16c 

 

Er virus dødt eller levende? (2 sider) 

https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/er-virus-dodt-eller-levende 
 

Sådan arbejder dine organer sammen (2 sider) 

https://illvid.dk/mennesket/kroppen/kroppens-organer-arbejder-taet-sammen 
 

Den fascinerende forbindelse mellem tarmbakterier og hjerne 

https://videnskab.dk/krop-sundhed/den-fascinerende-forbindelse-mellem-tarmbakterier-og-hjernen 

 

Hvad er hormonforstyrrende stoffer? 

https://videnskab.dk/krop-sundhed/hvad-er-hormonforstyrrende-stoffer 

 

32 hormonforstyrrende stoffer i personlig pleje 

https://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/hormonforstyrrende-stoffer-i-kosmetik 

 

 

Cocktail af hormonforstyrrende stoffer forværrer hinandens effekt i sædceller 

https://videnskab.dk/naturvidenskab/cocktail-af-hormonforstyrrende-stoffer-forvaerrer-hinandens-effekt-i-saedceller 

 

 

Ekstra 

 

Om hormonsystemet og hormontyper (4 sider) 

 

https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvad-er-en-bakterie
https://illvid.dk/mennesket/kroppen/kroppens-organer-arbejder-taet-sammen
https://videnskab.dk/krop-sundhed/den-fascinerende-forbindelse-mellem-tarmbakterier-og-hjernen
https://videnskab.dk/krop-sundhed/hvad-er-hormonforstyrrende-stoffer
https://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/hormonforstyrrende-stoffer-i-kosmetik
https://videnskab.dk/naturvidenskab/cocktail-af-hormonforstyrrende-stoffer-forvaerrer-hinandens-effekt-i-saedceller
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https://grundbogibioteknologi2stx.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=150  

https://grundbogibioteknologi2stx.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=151  
 

Hormonforstyrrende stoffer (2 sider) 

https://mst.dk/kemi/kemikalier/saerligt-for-borgere-om-kemikalier/kend-kemikalierne/hormonforstyrrende-stoffer/ 

 

Hormonforstyrrende stoffer i fødevarer (2 sider) 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hormonforstyrrende-stoffer-i-fødevarer-.aspx 
 

 

Film:  

 

Human Body Systems Function Overview (2 sider) 

https://www.youtube.com/watch?v=gEUu-A2wfSE 

 

 

Øvelser:  

 

Hormonforstyrrende stoffer i hverdagen 

Effekten af håndvask - med ost som medie 

 

 

Omfang 

 

36 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

 

Dette tema har haft fokus på menneskekroppen som helhed og som værende én 

organisme bestående af mindre dele, der alle har hver deres funktion. De 

forskellige organsystemer er overfladisk gennemgået, og fokus har ligget på det 

endokrine system og nervesystemet. Disse to systemer er blevet sat i perspektiv 

med samfundskritiske problemstillinger som hormonforstyrrende stoffer, og 

begge systemer er blevet sat i sammenhæng med kroppens mikrobiom. 

 

Der har desuden været en del fokus på virus i lyset af den globale aktuelle 

pandemi,  og kursisterne har derfor arbejdet med et større skriftligt projekt her 

om.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt 

hjemmearbejde 

 

  

https://grundbogibioteknologi2stx.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=150
https://grundbogibioteknologi2stx.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=151
https://mst.dk/kemi/kemikalier/saerligt-for-borgere-om-kemikalier/kend-kemikalierne/hormonforstyrrende-stoffer/
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hormonforstyrrende-stoffer-i-f%C3%B8devarer-.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=gEUu-A2wfSE
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Titel 6 

 

Os… og de andre 

Indhold Underemne: Dyr og planter i danske skove, succession, økosystem, planter, 

fotosyntese, fødekæder   

 

Kernestof:  

 

Biologi i fokus 2. udgave 

 

s. 95 - 106 - Genteknologi i praksis (11 sider) 

s. 131 - 157 - Naturen i grundtræk (26 sider) 

s. 159 - 167 - Skovene i Danmark (8 sider) 

 

 

Film:  

 

Vilde vidunderlige Danmark - Skoven (5 sider) 

https://www.dr.dk/drtv/se/vilde-vidunderlige-danmark_-skoven_179823 
 

Øvelser:  

 

Lav din egen flaskehave: et lukket økosystem 

Fødekæde - strukturér din egen fødekæde (kun HF 2’er) 

 

Supplerende øvelse:  

 

Virtuelt lab  

 

- Vaccine: https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/immunforsvaret/ 

- Genteknologi:https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/moderne-genteknologi/ 

 

Omfang 

 

30 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

 

Det primære fokus har været på at koble biokemiske processer og kredsløb 

sammen i et større perspektiv. Kursisterne har derfor lavet deres egen 

flaskehave, i hvilken de har skabt et økosystem, som de har observeret.  

Derudover har fokus været på planter og deres biokemiske processer og naturen 

i Danmarks skove, samt de dyr der lever i den. 

 

Genteknologi i praksis er kun berørt meget kort.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt 

hjemmearbejde 

 

 

Retur til forside 

https://www.dr.dk/drtv/se/vilde-vidunderlige-danmark_-skoven_179823
https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/immunforsvaret/
https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/moderne-genteknologi/
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