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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin December 2020 
Institution VUC Storstrøm – afd. Næstved (fjernundervisning) 
Uddannelse Hfe 
Fag og niveau Biologi B, hfe (læreplan: Biologi B, hf, 2020) 
Lærer(e) Lars Green Dall (lad@vucstor.dk) 
Hold 9bib1f03 – Holdet er et fjernundervisningshold. Kursisterne har arbejdet selvstændigt ved 

at være tilknyttet VUC Storstrøms elektroniske platform Canvas. Kursisterne har kunnet 
får respons på en række skriftlige modulopgaver (16 modulopgaver), og de har løbende 
modtaget vejledning, ligesom der er blevet offentliggjort opfølgende videogennemgange af 
hver af de 16 modulopgaver.  

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
Titel 1 Introduktion til biologi som videnskabsfag 
Titel 2 Skoven – Danmarks naturlige klimaksstadie, men hvor blev den af? 
Titel 3 Kræft – når kroppens celler løber løbsk 
Titel 4 Sygdom eller superkræfter – hvad giver jeg videre til mine børn? 
Titel 5 Evolution – og hvorfor sex er en smart opfindelse! 
Titel 6 Euforiserende stoffer – de fucker med din hjerne 
Titel 7 Bakterier og vira 
Titel 8 En krop i balance 
 
Titel 1 Introduktion til biologi som videnskabsfag 
Indhold Biologibogen (bio.systime.dk). Systime, 2019: 

§ Indledning (p119) 
§ Generelle biologiske principper (p126) 
§ Biologiens anvendelsesområder (p127) 
§ Biologisk metode (p128) 

Kirsten Christoffersen (2008): ”Pesticider sætter dafnier i slowmotion”. 
Opfølgende videogennemgange af afleveringsopgave. 

Omfang 1 afleveringsopgave 
Særlige fokus-
punkter 

§ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og 
forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger 

§ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig 
viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation 

§ formulere sig skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer 
§ demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
§ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med sam-

fundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk ind-
hold og til at udvikle og vurdere løsninger 

Væsentlige 
arbejdsformer 

Kursisterne har arbejdet selvstændigt med materialet og har besvaret et opgavesæt, som der er 
givet individuel feedback på samt lavet en opfølgende videogennemgang af.  
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Titel 2 Skoven – Danmarks naturlige klimaksstadie, men hvor blev den af? 
Indhold Bidstrup, Bodil Blem m.fl.: Biologi i fokus. E-bog. Nucleus, 2015: 

• 131-133 Naturen i grundtræk (økosystemer) 
• 133-137 Planternes opbygning og planternes formering 
• 138-140 Fotosyntese 
• 144-148 Planternes respiration, næringsstoffer  
• 148-149 Energi og produktion 
• 150-151 Primær- og sekundærproduktion 
• 153-157 Stofkredsløb 
• 159-167 Skovene i Danmark 

Animation om fotosynteseprocessen. 
”Energiproduktion – fotosyntese” (handout) 
”Nedbrydning – aerob vs. anaerob” (handout) 
”Fosfors kredsløb” (Økologibogen, p. 41-42, Nucleus, 2009) (handout) 
”Store og små nedbrydere” (Bioaktivator.systime.dk, p1173) 
”Nedbrydere er specialiserede konsumenter” (Bioaktivator.systime.dk, p2491) 
Iben Hove Sørensen (2018): ”Biodiversitet”. Clio Online. 
”Biodiversitet – Hva’R’et? Med Karsten Thomsen i skoven” (film). 
”En tredjedel af Europas skove har fået det dårligere” (nyhed fra KU, 2011). 
Rasmus Ejrnæs: ”Naturen kan selv”. Altinget.dk, 9.3.2017. 
Opfølgende videogennemgange af afleveringsopgaverne. 

Omfang 3 afleveringsopgaver + 1 feltundersøgelse + 1 laboratorieøvelse + 1 rapport 
Særlige fokus-
punkter 

§ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og 
forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger 

§ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under 
hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale 

§ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumen-
tere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt 

§ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig 
viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation 

§ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder 
§ formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængen-

de faglige forklaringer 
§ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder 
§ demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
§ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med sam-

fundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk ind-
hold og til at udvikle og vurdere løsninger 

Væsentlige 
arbejdsformer 

Kursisterne har selvstændigt arbejdet med materialet og har besvaret tre opgavesæt, som der 
er givet individuel feedback på, ligesom der er lavet en opfølgende videogennemgang af hver 
af opgaverne. I forbindelse med laboratoriekurset er følgende øvelser lavet, og der er efterføl-
gende skrevet (en samlet) rapport over disse: 
 
Øvelse: Feltundersøgelse af løvskov og nåleskov 
Øvelse: Respiration i jordbunden i løvskov og nåleskov 
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Titel 3 Kræft – når kroppens celler løber løbsk 
Indhold Bidstrup, Bodil Blem m.fl.: Biologi i fokus. E-bog. Nucleus, 2015: 

§ Cellen: side 7-15 (indtil celledeling) 
§ DNA's opbygning og replikation: Side 81-85 

”Celledelinger, cellestørrelse, diffusion, overflade/rumfang-forhold” (handout) 
”Interfasen” (bioaktivator.systime.dk, p509) 
”Telomerer” (bioaktivator.systime.dk, p510) 
”Celledifferentiering” (bioaktivator.systime.dk, p511) 
”Mitose” (bioaktivator.systime.dk, p506) 
”Genetisk variation” (bioaktivator.systime.dk, p539) 
”Biologiske mekanismer bag kræft” (klik på "TEORI") (Biotech Academy) 
Opfølgende videogennemgange af afleveringsopgaverne. 

Omfang 2 afleveringsopgaver + 1 laboratorieøvelse + 1 journal 
Særlige fokus-
punkter 

§ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og 
forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger 

§ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hensyntagen til 
sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale 

§ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumen-
tere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt 

§ anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregnin-
ger, beskrivelse og analyse 

§ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig 
viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation 

§ anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammen-
hæng 

§ vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder 
§ formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængen-

de faglige forklaringer 
§ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder 

Væsentlige 
arbejdsformer 

Kursisterne har selvstændigt arbejdet med materialet og har besvaret to opgavesæt, som der er 
givet individuel feedback på, ligesom der er lavet en opfølgende videogennemgang af hver af 
opgaverne. I forbindelse med laboratoriekurset er følgende øvelser lavet, og der er efterføl-
gende skrevet journal: 
 
Øvelse: Diffusion og cellestørrelse 

 
 
Titel 4 Sygdom eller superkræfter – hvad giver jeg videre til mine børn? 
Indhold Bidstrup, Bodil Blem m.fl.: Biologi i fokus. E-bog. Nucleus, 2015: 

• Proteinsyntesen: Side 86-90  
• Genmutationer: Side 91-93  
• Evolution og arv: Side 121-123  
• Mendels arvelove: Side 123-125  
• Miljø, arv og store mutationer: Side 126-130 (ekskl. mitokondriel nedarvning) 
• Genteknologi: Side 95-106  

Klassisk genetik (10 sider): kromosomer, nedarvningsprincipper, slægtstavler, analysekryd-
ning, dominansforhold, et-gens- og to-gensnedarvning, blodtyper, kønsbunden nedarvning 
(handout) 
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”Sådan fungerer CRISPR” (Videnskab.dk, 2015). 
Opfølgende videogennemgange af afleveringsopgaverne. 

Omfang 2 afleveringsopgaver + 1 laboratorieøvelse + 1 rapport 
Særlige fokus-
punkter 

§ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og 
forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger 

§ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hensyntagen til 
sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale 

§ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumen-
tere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt 

§ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig 
viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation 

§ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder 
§ formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængen-

de faglige forklaringer 
§ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder 
§ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med sam-

fundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk ind-
hold og til at udvikle og vurdere løsninger 

Væsentlige 
arbejdsformer 

Kursisterne har selvstændigt arbejdet med materialet og har besvaret to opgavesæt, som der er 
givet individuel feedback på, ligesom der er lavet en opfølgende videogennemgang af hver af 
opgaverne. I forbindelse med laboratoriekurset er følgende øvelser lavet, og der er efterføl-
gende skrevet rapport over disse: 
 
Øvelse: Gelelektroforese og seglcelleanæmi 

 
 
Titel 5 Evolution – og hvorfor sex er en smart opfindelse! 
Indhold Bidstrup, Bodil Blem m.fl.: Biologi i fokus. E-bog. Nucleus, 2015: 

§ Evolution, arv og miljø: Side 107-108 
§ Livets opståen: Side 110-114 
§ Udviklingen af arter: Side 118-120 

Meiose og genetisk variation (Genetikbogen, s. 16-17, handout) 
Evolution og populationsgenetik (Genetikbogen, s. 71-75 + s. 85-87, handout) 
Kunstig selektion (Biologi i udvikling, s. 74-76, handout) 
Biologisk klassifikation (Genetikbogen, s. 161-64, handout) 
Menneskets evolution (Videnskab.dk, 2015) 
Fire korte dokumentarfilm om menneskets evolution (snm.dk) 
Opfølgende videogennemgange af afleveringsopgaverne 

Omfang 2 afleveringsopgaver + 1 laboratorieøvelse + 1 journal 
Særlige fokus-
punkter 

§ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og 
forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger 

§ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder 
§ formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængen-

de faglige forklaringer 
§ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder 

Væsentlige 
arbejdsformer 

Kursisterne har selvstændigt arbejdet med materialet og har besvaret to opgavesæt, som der er 
givet individuel feedback på, ligesom der er lavet en opfølgende videogennemgang af hver af 
opgaverne.  
Øvelse: Diffusion og cellestørrelse (ligeledes omtalt under "Titel 3"). 
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Titel 6 Euforiserende stoffer – de fucker med din hjerne 
Indhold Bidstrup, Bodil Blem m.fl.: Biologi i fokus. E-bog. Nucleus, 2015: 

§ Nervesystemets opdeling, s. 43-45 
§ Nervecellers opbygning, s. 45-46 
§ Nervecellers iongennemtrængelighed, s. 46-48 
§ Nerveimpulsen, s. 48-51 
§ Myelinisering og saltatorisk ledning, s. 50 
§ Transmitterstoffer, s. 51-53 
§ Fremmende og hæmmende synapser, s. 53-54 
§ Forskel på kvinder og mænd, s. 55 

Energidrik og koffein (Biologi i udvikling, s. 32-33) (handout) 
Nikotin (Biologi i udvikling, s. 33-35) (handout) 
Rusmidler (Biologibogen, p229) 
Hjernen på stoffer (Bioaktivator, p2767) 
Det præsynaptiske neurons processer (Bioaktivator, p2785) 
Det postsynaptiske neurons proces (Bioaktivator, p2784) 
GABA-receptoren og beroligende midler (Bioaktivator, p2761) 
Rusmidler (Bioaktivator, p2782) 
Opfølgende videogennemgange af afleveringsopgaverne 

Omfang 2 afleveringsopgaver + 1 øvelse + 1 journal 
Særlige fokus-
punkter 

§ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og 
forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger 

§ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hensyntagen til 
sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale 

§ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumen-
tere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt 

§ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig 
viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation 

§ formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængen-
de faglige forklaringer 

§ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder 
§ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med sam-

fundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk ind-
hold og til at udvikle og vurdere løsninger 

Væsentlige 
arbejdsformer 

Kursisterne har selvstændigt arbejdet med materialet og har besvaret to opgavesæt, som der er 
givet individuel feedback på, ligesom der er lavet en opfølgende videogennemgang af hver af 
opgaverne. 
Øvelse: Nerveimpulser og reaktionstid  

 
Titel 7 Bakterier og vira 
Indhold Livsformer (Biologi i fokus, e-bog, 18-19) 

Prokaryote celler (Biologibogen, p495)  
Archaea (Biologibogen, p496)  
Bakterier (Biologibogen, p497)  
Mikroorganismer (Biologibogen, p516)  
Mikrobiologi (Biologi i udvikling, B-niveau, e-bog, s. 97-107 + 112-113) 
Virus (Biologibogen, p517)  
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Corona – og alle de andre virus (Videnskab.dk) 
Livets oprindelse (Videnskab.dk) 
Formering og genetisk variation hos bakterier (Biologi i fokus, e-bog, s.109) 
Mikroorganismer og immunologi (Biologibogen, p457) 
Immunforsvaret (Biologibogen, p518) 
Det uspecifikke forsvar (Biologibogen, p519) 
Det specifikke forsvar (Biologibogen, p520) 
Lymfesystemet (Biologibogen, p521) 
Infektionssygdomme (Biologibogen, p522) 
Infektion med bakterier (Biologibogen, p523) 
Infektion med virus (Biologibogen, p524) 
Forebyggelse af infektioner (Biologibogen, p525) 
Bekæmpelse af infektionssygdomme (Biologibogen, p526) 
MFR-vaccination (Biologibogen, c2505) 
Resistens og udveksling af gener (Biologibogen, pc2511) 
Opfølgende videogennemgange af afleveringsopgaverne 

Omfang 2 afleveringsopgaver + 1 laboratorieøvelse + 1 rapport 
Særlige fokus-
punkter 

§ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og 
forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger 

§ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hensyntagen til 
sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale 

§ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumen-
tere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt 

§ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig 
viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation 

§ formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængen-
de faglige forklaringer 

§ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder 
§ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med sam-

fundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk ind-
hold og til at udvikle og vurdere løsninger 

Væsentlige 
arbejdsformer 

Kursisterne har selvstændigt arbejdet med materialet og har besvaret to opgavesæt, som der er 
givet individuel feedback på, ligesom der er lavet en opfølgende videogennemgang af hver af 
opgaverne. 
Øvelse: Bakterievækst og håndhygiejne 

 
 
Titel 8 En krop i balance 
Indhold ENERGI TIL ARBEJDET:  

Bidstrup, Bodil Blem m.fl.: Biologi i fokus. E-bog. Nucleus, 2015: 
§ Energi til arbejdet (21+24) 
§ Muskler (22-23) 
§ Kulhydrater (24-28) 
§ Blodglukose og glykæmisk index (29-32) 
§ Fordøjelsen (30-31) 
§ Fedtstoffer (33-35) 
§ Energistofskiftet (35-36 + 38 (frem til ”Citronsyrecyklus”) + s. 41) 

Insulin og glukagon (Biologibogen, p434) 
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Diabetes (Biologibogen, p435)  
ENZYMER – CELLERNES KEMISKE VÆRKTØJ: 
Bidstrup, Bodil Blem m.fl.: Biologi i fokus. E-bog. Nucleus, 2015: 

§ Proteiner – struktur og funktion (69-70) 
§ Proteinets opbygning (70-73 +74-75) 
§ Enzymer (73-79) 

 
HORMONER – SIGNALERING OG REGULERING: 
Bidstrup, Bodil Blem m.fl.: Biologi i fokus. E-bog. Nucleus, 2015: 

§ Regulering af kroppens hormonproduktion (61-63) 
§ Hormonernes virkning på målcellerne (63 + 66-67) 
§ Hormoner (Biologibogen, p447) 

 
KREDSLØBET (ca. 9 sider) 

§ Blodkredsløbet (Biologibogen, p436) 
§ Lungerne (Biologibogen, p440) 
§ Hjertet (Biologibogen, p442) 
§ Blod (Biologibogen, p443) 
§ Blodkarnettet (Biologibogen, p444) 
§ Blodtryk (Biologibogen, p445) 

 
Opfølgende videogennemgange af afleveringsopgaverne 

Omfang 2 afleveringsopgaver + 1 øvelse + 1 rapport  
Særlige fokus-
punkter 

§ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og 
forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger 

§ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hensyntagen til 
sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale 

§ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumen-
tere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt 

§ anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregnin-
ger, beskrivelse og analyse 

§ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig 
viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation 

§ anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammen-
hæng 

§ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder 
§ formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængen-

de faglige forklaringer 
§ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder 
§ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med sam-

fundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk ind-
hold og til at udvikle og vurdere løsninger 

Væsentlige 
arbejdsformer 

Kursisterne har selvstændigt arbejdet med materialet og har besvaret to opgavesæt, som der er 
givet individuel feedback på, ligesom der er lavet en opfølgende videogennemgang af hver af 
opgaverne. 
Øvelse: Blodsukkerregulering 

 
 


