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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Juni 2020 

Institution Horsens HF og VUC 

Uddannelse Hfe fjern 

Fag og niveau Biologi C 

Lærer(e) Mette Schledermann Troelsen 

Hold Fjbic2f 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Celler 

Titel 2 Lunger og blod 

Titel 3 Kost og sundhed 

Titel 4 Genetik 

Titel 5 Økologi 

 
 
 
Undervisningsmaterialer: 
 
Yubio, Thomas Skadhede m. fl., Yubio APS 2017 
 
Biologi til tiden, Lone Als Egebo m.fl, Nucleus 2009, 2. udgave. 
 

Links til screencasts, animationer, film og dokumenter på holdets Moodle (https://moodle.hor-
senshfogvuc.dk/course/view.php?id=32) 
 
Undervisningsvideoer fra www.restudy.dk angivet med titler i de enkelte forløb 
  

https://moodle.horsenshfogvuc.dk/course/view.php?id=32
https://moodle.horsenshfogvuc.dk/course/view.php?id=32
http://www.restudy.dk/
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Forløb 1 
 

Celler 

Indhold Lærebog: 

Yubio s. 10-14, 16-30.  

Indhold: cellers struktur, prokaryote og eukaryote celler, transport over 

cellemembran (diffusion og osmose), fotosyntese. 

 

Noter: 

Blogindlæg: Fem bakterielle kandidater 

Fotosyntese og respiration 

Diffusion og osmose 

Kemi i biologiundervisningen 

 

Øvelser: 

Fotosyntese (rapport) 

Osmose i æg (journal) 

 

Andet: 

Restudy-videoer:  Respiration og ATP, Osmose og diffusion 

Opgave: Hvad består celler af 

Afleveringsopgave: Cellers opbygning 

 

Omfang 
 

2 timers laboratorie, herudover selvstudie 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer:  
 Udføre eksperimentelt arbejde 

 Identificere og diskutere fejlkilder 

Læreplanens mål: 
 Journal- og rapportskrivning som skriftlig formidling af naturvidenskabelige 

undersøgelser  

 Eksperimentelt arbejde under hensyntagen til almindelig laboratoriesikker-
hed 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Selvstudie og eksperimentelt arbejde 
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Forløb 2 
 

Lunger og blod 

Indhold Lærebog: 

Yubio s.51-85.  

Indhold: respiration, åndedrætssystemets opbygning, gasudveksling i alveo-

lerne, blodkredsløbets opbygning, hjertets opbygning, blodtryk, blodpropper 

og åreforkalkning, blodets bestanddele, lungeventilation og minutvolumen i 

hvile og under arbejde, kroppen i ekstreme miljøer. 

 

Øvelser: 

Måling af hæmatokritværdi (rapport) 

Måling af puls (journal) 

 

Andet: 

Restudy-videoer: Iltoptagelse i lungerne, Blod, Hjerte og kredsløb 

Afleveringsopgave: Blod og lunger 

 

Omfang 
 

2 timers laboratorie, herudover selvstudie 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer: 
 Udvikle fagterminologi 

 Journal- og rapportskrivning  
 
Læreplanens mål: 
 Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde 

 Udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med inddra-
gelse af relevante faglige begreber 

 Diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til problemstil-
linger med biologisk indhold 

 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstudie og eksperimentelt arbejde 
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Forløb 3 Kost og sundhed 
 

Indhold Lærebog: 

Yubio s. 88-106, 108-128.  

         Indhold: energifordeling, energibalance, Kulhydrater, fedtstoffer, protei-

ner, fordøjelsessystemet, enzymer, sundhedsparametre, blodsukkerre-

gulering, diabetes, gæring 

 

Noter: 

Artikel: Sådan fungerer din krop med diabetes 

Artikel: Sådan virker motion på dit blodsukker 

 

Øvelser: 

Burgerundersøgelse (journal)  

Fordøjelse af brød (rapport) 

 

Andet: 

Restudy-videoer: Opbygning af kulhydrater, fedt og protein, Enzymer, Ned-
brydning af kulhydrater, fedt og protein, Diabetes og blodsukker 
Opgave: Vitaminer, mineraler og vand 
Afleveringsopgave: Kost og sundhed 
 

Omfang 4 timers laboratorie, herudover selvstudie 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer: 

 Udtrykke sig korrekt og præcist med anvendelse af biologiske fagudtryk 

 At kunne forklare modeller, der beskriver biologiske sammenhænge 

Lærerplanens mål: 

 Analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklarings-
modeller 

 Udtrykke sig skriftligt med inddragelse af relevante faglige begreber 

 Diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til pro-
blemstillinger med biologisk indhold 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Selvstudie og eksperimentelt arbejde 
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Titel 4 
 

Genetik 

Indhold Lærebog: 

Biologi til tiden s. 85, 89, 101-108, 110-116, 150-153, 162.  
Yubio s. 37-43. 

Indhold: kromosomer, gener, DNAs struktur, proteinsyntesen, genmutati-

oner, genetiske grundbegreber, autosomal 1-gensnedarvning, krydsnings-

skemaer, evolution, mitose, meiose, gentest. 

 

Øvelser: 

Genetiske profil (journal) 

Nedarvning af PTC-smag (rapport) 

 

Andet: 

Restudy-videoer: Mitose, Meiose, DNA’s opbygning og kopiering, Dominant og 

recessiv nedarvning af ét gen, Nedarvning i stamtræer, Proteinsyntesen 
Film: Darwins forsvundne rejse 
Opgaver: Øjenfarve, Proteinsyntesen, Evolutions-ordbog, Genetikordbogen 
Afleveringsopgave: Genetik  
 

Omfang 
 

Selvstudie 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer: 

 udtrykke sig korrekt og præcist med anvendelse af biologiske fagudtryk 

 analysere og forklare figurer 

Læreplanens mål: 
 Udføre undersøgelser i laboratoriet 

 Analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori 

 perspektivere sin biologiske viden og inddrage samfundsmæssige aspekter 

  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Selvstudie og eksperimentelt arbejde 
 

 
 

 

Titel 5 
 

Økologi 

Indhold Lærebog: 

Yubio s. 370-383, 407-411 

Biologi til tiden s. 126-135+137, 170-171 

         Indhold: økosystemet, biotiske og abiotiske faktorer, fotosyntese, pri-

mærproduktion, begrænsende faktorer, fødekæde, fødenet, biodiversi-

tet, kulstofkredsløbet, det naturlige og det forurenede vandløb, vanddyrs 

iltoptagelse, vandmiljøplaner 
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Opgaver: 

Restudy-videoer: Fotosyntese, Gødning til planter, Fødekæder og fødeeffekti-

vitet, Målinger i vandløb, Vandløbsgrafen 

Afleveringsopgave: Biodiversitet (inkl. links til film) 

Afleveringsopgave: Økologi 

  

Omfang 
 

Selvstudie 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer: 
 Udvikle fagterminologi 

 Forståelse for økologiske processer og deres betydning herunder biotiske 
og abiotiske faktorer, samspil mellem arter, samt fødekæder og -net. 

 
Læreplanens mål: 
 Analysere figurer og sætte dem i relation til forklaringsmodeller 
 Udtrykke sig mundtligt om biologiske sammenhænge med inddragelse af 

relevante faglige begreber 

 Udføre undersøgelser i felten 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Selvstudie, eksperimentelt arbejde og feltundersøgelse 
 

 

 
 


