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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 1 

 

Levende organismer og ernæring 

Indhold Kernestof 

Als Egebo, L. m.fl.; Biologi til tiden. Nucleus, 2006: s. 13-34 + 122-123 

 

Øvelser 

• Kostanalyse; energifordeling i et døgns kost (rapport). 

• Karsedyrkning 

•  

 

  

 

Omfang 

 

Ca. 13 timer. 

Særlige fokuspunkter - Cellens opbygning og funktion; prokaryot- og eukaryot 

BMI, kost, stofskifte, kulhydrat, fedt og protein, enzym, Fordøjelse, 

insulin-glukose,  

 

Udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge under 

anvendelse af fagsprog. 

Beskrive, analysere og forklare figurer og data. 

Udføre eksperimentelt arbejde under hensyntagen til almindelig 

laboratoriesikkerhed. 

Opstille enkle hypoteser som udgangspunkt i biologiske eksperimenter. 

Foretage systematiske observationer og indsamle data i såvel laboratoriet 

som i felten. 

Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde. 

Identificere og diskutere fejlkilder og forklare betydningen af 

kontrolforsøg. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/par- og gruppearbejde/virtuelle 

arbejdsformer/eksperimentelt arbejde/skriftligt arbejde. 
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Titel 2 

 

Økologi 

Indhold Kernestof 

Als Egebo, L. m.fl.; Biologi til tiden. Nucleus, 2006: s 117-140 

 

 

Øvelser 

• Undersøgelse af økosystem i en sø 

• Fotosyntese og respiration 

Ekskursion 

-Sø bag VUC 

Omfang 

 

Ca. 12 timer. 

Særlige fokuspunkter - Biotiske og abiotiske faktorer 

- Producenter og konsumenter 

- Fotosyntese og respiration 

- Vandets kredsløb 

- Vanddyr og iltoptagelse 

- Vandløbet som økosystem 

- Når åen forurenes 

- Bi5 

- Søen som økosystem og søens onde cirkler  

 

 Fødens næringsstoffer (kulhydrat, fedtstof og protein) og energiindhold 

- Kostanbefalinger og BMI 

- Energibalance 

- Basal-, hvile- og arbejdsstofskiftet 

- Fordøjelsessystemets struktur og funktion 

- Blodsukkerregulering - Insulin og Glukagon 

- Diabetes 

- Blodkredsløbets struktur og funktion 

- Åndedrætssystemets struktur og funktion 

- Motion og kondition 

- Aerob og anaerob energiproduktion 

- EPO 

 

Udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge under 

anvendelse af fagsprog. 

Indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere materialets 

kvalitet. 

Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde i felten 

Diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til 

problemstillinger med biologisk indhold. 
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/par- og gruppearbejde/virtuelle 

arbejdsformer/anvendelse af fagprogrammer/eksperimentelt 

arbejde/skriftligt arbejde, ekskursion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3 

 

Organsystemer hos mennesker 

Indhold Kernestof 

Als Egebo, L. m.fl.; Biologi til tiden. Nucleus, 2006: s. 35-50 

Supplerende videoer om hjerte, organsystmer 

 

Øvelser 

• Undersøgelse af svinehjerte (og enkelt kalvehjerte) 

• Blodtryk 

•  

 

Omfang 

 

Ca. 13 timer. 

Særlige fokuspunkter - Blod og hjerte. Arterier, vener, Ilt i blodet, respiration, lunger, Muskler, 

kondition og aerob/anaerob respiration.,  

 

Udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge under 

anvendelse af fagsprog. 

Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde. 

Diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til 

problemstillinger med biologisk indhold. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/par- og gruppearbejde/virtuelle 

arbejdsformer/eksperimentelt arbejde/skriftligt arbejde. 
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Titel 4 

 

Formering 

Indhold Kernestof 

Als Egebo, L. m.fl.; Biologi til tiden. Nucleus, 2006: s. 63-

70+72+73+75+83-99 

Supplerende: video om fosterudvikling, samt figurer 

 

Øvelser 

• Mikroskopering af celler 

 

Omfang 

 

Ca. 12 timer. 

Særlige fokuspunkter - DNA’s opbygning og funktion 

- Kromosomer og gener 

- Mitose og meiose  

- Befrugtning og fosterudvikling 

- Prænatal diagnostik 

Menneskets kromosomer og kønnet/ukønnet formering 

Planteceller, dyreceller og svampeceller. Osmose. 

- Proteinsyntese 

- Mikroorganismer og bioteknologi 

- Princippet i gensplejsning 

- Enzymer og enzymproduktion 

 

Udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge under 

anvendelse af fagsprog. 

Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde. 

Diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til 

problemstillinger med biologisk indhold. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/par- og gruppearbejde/virtuelle 

arbejdsformer/eksperimentelt arbejde/skriftligt arbejde. 
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Titel 5 

 

Genetik 

Indhold Kernestof 

Als Egebo, L. m.fl.; Biologi til tiden. Nucleus, 2006: s. 101-125+150-153 

Supplerende video om DNA- replikation, transkription-translation 

 

Øvelser 

• Bestemmelse af blodtype (rapport). 

 

Omfang 

 

Ca. 12 timer. 

Særlige fokuspunkter - DNA’s opbygning og funktion 

- Kromosomer og gener 

- Mitose og meiose  

- Befrugtning og fosterudvikling 

- Prænatal diagnostik 

- Dominante og recessive gener 

- Homozygot og heterozygot 

- Nedarvningsmønstre, fokus på monogene sygdomme, men andet med 

- Blodtyper 

- Proteinsyntese 

 

Udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge under 

anvendelse af fagsprog. 

Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde. 

Diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til 

problemstillinger med biologisk indhold. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/par- og gruppearbejde/virtuelle 

arbejdsformer/eksperimentelt arbejde/skriftligt arbejde. 
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Titel 6 

 

Bioteknologi (samt repetition) 

Indhold Kernestof 

Als Egebo, L. m.fl.; Biologi til tiden. Nucleus, 2006: s. 141-162+172-181 

 

Øvelser 

• Bagegærs aktivitet 

 

 

Omfang 

 

Ca. 15 timer. 

Særlige fokuspunkter - DNA’s opbygning og funktion 

- Kromosomer og gener 

- mutationer 

Traditionel planteforædling 

- Mikroorganismer og bioteknologi 

- Princippet i gensplejsning 

- Enzymer og enzymproduktion 

 

Udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge under 

anvendelse af fagsprog. 

Bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde. 

Diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til 

problemstillinger med biologisk indhold. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/par- og gruppearbejde/virtuelle 

arbejdsformer/eksperimentelt arbejde/skriftligt arbejde. 

 


