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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 19/20 

Institution Horsens HF og VUC 

Uddannelse Hf2 

Fag og niveau NF (biologi c) 

Lærer(e) Mette Schledermann Troelsen 

Hold 1.c 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Salt  

Titel 2 Genetik 

Titel 3 Klima 

Titel 4 Sundhed 

Titel 5 Forurening 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 Salt 

 

Indhold I det første emne introduceres eleverne til fagets metoder og får 

et indblik i opbygningen af dyre-, plante- og bakterieceller samt salts påvirkning af 

cellen. Der lægges vægt på det fællesfaglige i NF og på introduktion til brug af 

laboratoriet og brug af skolens intranet samt brug af e-bogen Yubio. 

 

Læst: 

Skaldhede, T. et al. Yubio (2016); e-bog s. 16-29 (minus 17-18), 25-34. 

Faktaark om diffusion og osmose. 
Artikel: pas på hjertet spis mindre salt 

 

PowerPoints: 

Celler 

Prokaryoter og eukaryoter 

Cellemembranen, diffusion og osmose 

 

Øvelser: 

Osmose i kartoffelceller (rapport). 

Mikroskopi af celler (journal) 

 

Ekskursion: 

Mariager saltcenter 

 

Opgaver: 

Arbejdsopgaver om Prokaryoter og Eukaryoter om diffusion og osmose, om salt 

og sundhed. Om salt i kroppen www.hjerteforeningen.dk  

Omfang   10 timer af 50 min. 

Særlige fokus-

punkter 

 Arbejde sammen i laboratoriet 

 Bearbejde og præsentere resultater fra eksperimentelt arbejde hensigts-
mæssig, herunder foretage enkle beregninger og benytte enkle matemati-
ske modeller og relevante repræsentationer. 

 Få forståelse for det tværfaglige i NF. 

 Analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

http://www.hjerteforeningen.dk/
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Titel 2 
 

Genetik 

Indhold  I andet forløb introduceres eleverne til genetiske grundbegreber, den 
overordnede opbygning af DNA-molekylet og nedarvning. 
 
Læst: 
Lone A. Egebo m.fl., Biologi til tiden, 2. udgave, 13. oplag, 2012, Nucleus Forlag ApS, 
s.101-107, 110-111. 149-151, 154-156 
Note om bioteknologi 
 
Øvelser: 
Oprensning af DNA fra tomat (Journaløvelse) 
Bestem din genetiske profil (Journaløvelse) 
Evnen til at smage bitterstof PTC (Rapportøvelse) 
 
Opgaver: 
Arbejdsark om karyotype og kromosomer og om nedarvning. 
Kryds og tværs om genetiske grundbegreber. Vendespil med fagbegreber. 
 

Omfang    Ca.  10 timer af 50 min.  

Særlige fo-
kuspunkter 

 Bearbejde og præsentere resultater fra eksperimentelt arbejde hensigtsmæssig, 
herunder foretage enkle beregninger og benytte enkle matematiske modeller og 
relevante repræsentationer 

 Indblik i egne arvelige egenskaber. 

 Analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde. 
 

 

 

 

Titel 3 
 

Klima  

Indhold  I det tredje forløb undersøges økosystemer. Der arbejdes med de grundlæggende be-
greber inden for økologi, samspillet mellem arter og deres 
omgivende miljø og biodiversitet. Emnet Ulve i Danmark diskuteres ud fra 
synspunkter for og imod. 
 
Læst: 
Skaldhede, T. et al. Yubio (2016); e-bog s. 376-386, 388-389, 415-417. 
 
 
PowerPoints: 
Forskellige om Økosystemer 
 
Øvelser: 
Fotosyntese hos vandpest (Rapportøvelse) 
Mikroskopi af spalteåbninger (Journaløvelse) 
 
 

Opgaver: 
Om fødekæder, om solens rolle for økosystemet, om konkurrence i økosystemerne, 
kryds og tværs med fagbegreber. M.v. 



 

Side 4 af 5 

 
  

Omfang    Ca. 9 timer af 50 min.  

Særlige fo-
kuspunkter 

 Analyserer figurer 

 Læse artikel 

 Forholde sig til nyhedsudsendelse 

 Forholde sig til synspunkter for og imod i en debat. 

 Udtrykke sig mundtlig og skriftlig om biologiske emner og give sammenhæn-
gende faglige forklaringer. 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde. 
 

 

 

Titel 4 
 

Sundhed 

Indhold  I emnet om Sundhed arbejdes der med de tre energigivende næringsstoffer i kosten, 
enzymatisk og mekanisk fordøjelse og 
hvordan kosten påvirker koppen, herunder hvordan næringsstoffer transporteres rundt i 
kroppen og hvad kroppen bruger næringsstofferne til. 

  
Læst:  
Skaldhede, T. et al. Yubio (2016); e-bog s. 55-57, 60-75, 88-101, 108-116, 122-126.  
Faktaark: diabetes kort fortalt 
 
  
PowerPoints:  
Energibetragtninger og kostråd 
Kulhydrater, fedtstoffer og proteiner 
Åndedrætssystemet 
Blodkredsløbet og hjertet. 
  
Øvelser:  
Fordøjelse af brødprodukter (Rapportøvelse) 
Burgerundersøgelsen (Journaløvelse) 
Måling af hæmatokritværdien (Journaløvelse) 
Måling af blodtryk og puls (Rapportøvelse) 

   
Opgaver:  
Navngivning og funktion af de forskellige dele af fordøjelseskanalen. Rebus om fordø-
jelse. Om blod, blodtryk og venepumpen. Om blodkredsløbet og hjertet. 

  

Omfang    Ca. 22 timer af 50 min.  

Særlige fo-
kuspunkter 

 Analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori 

 Analysere og forklare figurer. 

 Udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhæn-
gende faglige forklaringer 

 Beskrivelse af enkle problemstillinger i faget 

 Fremlæggelse og eksamenstræning 
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/ Vir-
tuel arbejde 
 

 

 

 

 

Titel 5 
 

Forurening 

Indhold  I det sidste emne arbejder eleverne med forurening. Den afsluttende opgave skrives 
også i dette emne. 
 
Læst: 
Skaldhede, T. et al. Yubio (2016); e-bog s. 427-432, 435-443 468-471 
 

PowerPoints: 
Om primær og sekundær forurening 
Syreregn 
Plastikforurening  
m.v. 
 
Øvelser:  
pga. vejrforholdene kunne der i år ikke skaffes sild til forsøg. 
 
Opgaver: 
Arbejdsopgaver på klassen til hver af underemnerne. 

 

Omfang    Ca. 7 timer af 50 min.  

Særlige fo-
kuspunkter 

 Arbejde selvstændigt 

 Indhente, anvende og vurdere biologifaglig information fra forskellige kilder 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Projektarbejdsform/skriftligt arbejde 
 

 

 

 


