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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 C, hfe (2017-bekendtgørelse) 

Lærer(e) Lars Green Dall (lad@vucstor.dk) 

Hold 9bic2f30 
Holdet er et fjernundervisningshold. Kursisterne har arbejdet selvstændigt ved at 
være tilknyttet VUC Storstrøms elektroniske læringsplatform Canvas. Kursisterne 
har fået respons på en række skriftlige (og en enkelt mundtlig) modulopgaver (2 x 
6 modulopgaver), og de har løbende kunnet modtage vejledning, ligesom der er 
blevet offentliggjort både videointroduktioner til modulerne samt opfølgende vi-
deogennemgange af hver af de afleverede modulopgaver. Der er afholdt obligato-
risk laboratoriekursus over to dage (2x6 timer), og kursisterne har endvidere udført 
forskellige hjemmeforsøg (osmose, puls, forbrænding, biodiversitet) og har inddra-
get deres observationer og resultater i modulopgaver. Der er skrevet rapporter, 
journaler eller opgaver over det eksperimentelle arbejde. 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Cellen – livets mindste enhed 

Titel 2 Velbekomme – og kost og sundhed! 

Titel 3 Op med pulsen! 

Titel 4 Økosystemer – liv og død på godt og ondt 

Titel 5 På opdagelse i generne 

Titel 6 Kloning og gensplejsning – når mennesket leger gud? 
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Titel 1 Cellen – livets mindste enhed 

Indhold Marianne Frøsig, Kirsten Hede, Frank Grønlund Jørgensen og Paul Paludan-Müller: 
Biologi i udvikling (e-bog), Nucleus 2019. 

• Side 8-10: Hvad er liv? 
• Side 10-11: Livets forudsætninger 
• Side 14: Cellen 
• Side 15: Den prokaryote celle 
• Side 16: Den eukaryote celle 
• Side 17-18: Cellemembranen og transportprocesser 
• Side 18-20: Passiv transport 
• Side 21: Aktiv transport 

Opfølgende videogennemgange af afleveringsopgaverne 
 

Omfang 2 afleveringsopgaver + 2 øvelser (inkl. opgave) 

Særlige fo-
kuspunkter 

§ anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse af enkle 
problemstillinger i faget 

§ udføre enkle kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet un-
der hensyntagen til sikkerhed 

§ bearbejde og præsentere resultater fra eksperimentelt arbejde hensigtsmæssig, herunder 
foretage enkle beregninger og benytte enkle matematiske modeller og relevante repræsen-
tationer 

§ analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori 
§ udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige 

forklaringer 

Væsentlige 
arbejdsformer 

Kursisterne har selvstændigt arbejdet med materialet og har besvaret to opgavesæt, 
som der er givet feedback på. Der er udført følgende eksperimentelle arbejde: 
Osmose i gulerod og kartoffel (hjemmeforsøg + opgave) 
Mikroskopi af planteceller (laboratorieforsøg) 

 
 

Titel 2 Velbekomme – og kost og sundhed! 

Indhold Marianne Frøsig, Kirsten Hede, Frank Grønlund Jørgensen og Paul Paludan-Müller: 
Biologi i udvikling (e-bog), Nucleus 2019. 

• Side 74-75: Kost og sundhed 
• Side 75: Kostens energigivende stoffer 
• Side 76-78: Kulhydrater 
• Side 78-79: Proteiner 
• Side 80-82: Fedtstoffer 
• Side 82-85: Mineraler, vitaminer og vand 
• Side 86-89: Fordøjelsen 
• Side 90-92: Enzymer 
• Side 95-96: Næringsstoffernes optagelse  
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• Side 96-97: Hurtige og langsomme kulhydrater 
• Side 98-100: Appetitregulering  
• Side 100-101: Livsstil og sundhed 

Opfølgende videogennemgange af afleveringsopgaverne 
 

Omfang 2 afleveringsopgaver + 2 øvelser (inkl. opgave og rapport) 

Særlige fo-
kuspunkter 

§ anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse af enkle 
problemstillinger i faget 

§ udføre enkle kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet un-
der hensyntagen til sikkerhed 

§ bearbejde og præsentere resultater fra eksperimentelt arbejde hensigtsmæssig, herunder 
foretage enkle beregninger og benytte enkle matematiske modeller og relevante repræsen-
tationer 

§ analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori 
§ indhente, anvende og vurdere biologifaglig information fra forskellige kilder 
§ udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige 

forklaringer 
§ anvende faglig viden og metoder til undersøgelse og stillingtagen i forbindelse med sam-

fundsmæssige udfordringer og problemstillinger og til at udvikle og vurdere løsninger 

Væsentlige 
arbejdsformer 

Kursisterne har selvstændigt arbejdet med materialet og har besvaret to opgavesæt, 
som der er givet feedback på. Der er udført følgende eksperimentelle arbejde: 
 
Øvelse: Indtagelse og forbrænding af næringsstoffer (hjemmeforsøg + opgave) 
Øvelse: Gæring og enzymaktivitet (laboratorieforsøg + rapport) 

 
 
 

Titel 3 Op med pulsen! 

Indhold Marianne Frøsig, Kirsten Hede, Frank Grønlund Jørgensen og Paul Paludan-Müller: 
Biologi i udvikling (e-bog), Nucleus 2019. 

• Side 102-3: Krop og træning 
• Side 105-7: Kondition og energiproduktion 
• Side 108-9: Blodkredsløbet 
• Side 110-11: Lungernes opbygning og funktion 
• Side 112-15: Hjertets opbygning og funktion 
• Side 116-18: Kroppens blodkarnet 
• Side 119-20: Blodtryk 
• Side 121-24: Kroppens muskler 

Opfølgende videogennemgange af afleveringsopgaverne 
 

Omfang 2 afleveringsopgaver + 2 øvelser (inkl. opgave og rapport) 

Særlige fo-
kuspunkter 

§ anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse af enkle 
problemstillinger i faget 

§ udføre enkle kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet un-
der hensyntagen til sikkerhed 

§ bearbejde og præsentere resultater fra eksperimentelt arbejde hensigtsmæssig, herunder 
foretage enkle beregninger og benytte enkle matematiske modeller og relevante repræsen-
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tationer 
§ analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori 
§ indhente, anvende og vurdere biologifaglig information fra forskellige kilder 
§ udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige 

forklaringer 

Væsentlige 
arbejdsformer 

Kursisterne har selvstændigt arbejdet med materialet og har besvaret to opgavesæt, 
som der er givet feedback på. Der er udført følgende eksperimentelle arbejde: 
Øvelse: Puls (hjemmeforsøg + opgave) 
Øvelse: Puls og blodtryk i hvile og under arbejde (laboratorieforsøg + rapport) 

 
 
 

Titel 4 Økosystemer – liv og død på godt og ondt 

Indhold Marianne Frøsig, Kirsten Hede, Frank Grønlund Jørgensen og Paul Paludan-Müller: 
Biologi i udvikling (e-bog), Nucleus 2019. 

• Side 23: Økosystemerne og os. 
• Side 24-28: Energi i økosystemet. 
• Side 28-29: Nedbrydning og stofkredsløb. 
• Side 29-31: Carbons kredsløb. 
• Side 35-37: Konkurrence. 
• Side 52-53: Det naturlige vandløb og det regulerede. 
• Side 54-58: Abiotiske faktorer. 
• Side 59: Liv i vandløbene. 
• Side 59-60: Planter, alger og bakterier. 
• Side 61-66: Vandløbenes småkravl. 
• Side 70-71: Vandmiljø og landbrug. 
• Side 71: Bestemmelse af vandkvalitet. 
• Side 72-73: Når vandløbet bliver forurenet. 

Opfølgende videogennemgange af afleveringsopgaverne 

Omfang 2 afleveringsopgaver + 1 laboratorieøvelse + 1 feltundersøgelse + 2 rapporter 

Særlige fo-
kuspunkter 

§ anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse af enkle 
problemstillinger i faget 

§ udføre enkle kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i 
felten under hensyntagen til sikkerhed 

§ bearbejde og præsentere resultater fra eksperimentelt arbejde hensigtsmæssig, herunder 
foretage enkle beregninger og benytte enkle matematiske modeller og relevante repræsen-
tationer 

§ analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori 
§ indhente, anvende og vurdere biologifaglig information fra forskellige kilder 
§ udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige 

forklaringer 
§ anvende faglig viden og metoder til undersøgelse og stillingtagen i forbindelse med sam-

fundsmæssige, teknologiske og etiske udfordringer og problemstillinger og til at udvikle og 
vurdere løsninger 

Væsentlige 
arbejdsformer 

Kursisterne har selvstændigt arbejdet med materialet og har besvaret to opgavesæt, 
som der er givet feedback på. Der er udført følgende eksperimentelle arbejde: 
Øvelse: DVFI-undersøgelse af vandløb (Rønnebækken) 
Øvelse: Fotosyntese og respiration i vandpest (laboratorieøvelse) 
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Titel 5 På opdagelse i generne 

Indhold Marianne Frøsig, Kirsten Hede, Frank Grønlund Jørgensen og Paul Paludan-Müller: 
Biologi i udvikling (e-bog), Nucleus 2019. 

• Side 168-71: På opdagelse i generne 
• Side 171-72: DNA 
• Side 173-74: Cellens livscyklus 
• Side 174-76: DNA-replikation 
• Side 176-78: Arvematerialet indeholder gener 
• Side 179-81: Proteinsyntesen 
• Side 181-85: Genetik og genetiske egenskaber 
• Side 185-88: Krydsningsskemaer 
• Side 189-92: Stamtavler 
• Side 192-94: Blodtyper 
• Side 196-201: Meiose 
• Side 201-03: Genmutationer 
• Side 203: Genteknologiske undersøgelser 
• Side 203-05: PCR-teknikken 
• Side 205-207: Gelelektroforese 
• Side 222-23: Evolution 
• Side 223-27: Livets mangfoldighed 
• Side 230-32: Naturlig selektion 

Opfølgende videogennemgange af afleveringsopgaverne 
 

Omfang 2 afleveringsopgaver + 1 laboratorieøvelse + 1 rapport 

Særlige fo-
kuspunkter 

§ anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse af enkle 
problemstillinger i faget 

§ udføre enkle kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet un-
der hensyntagen til sikkerhed 

§ analysere data og sætte dem i relation til biologisk teori 
§ indhente, anvende og vurdere biologifaglig information fra forskellige kilder 
§ udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige 

forklaringer 
§ anvende faglig viden og metoder til undersøgelse og stillingtagen i forbindelse med sam-

fundsmæssige, teknologiske og etiske udfordringer og problemstillinger og til at udvikle og 
vurdere løsninger 

Væsentlige 
arbejdsformer 

Kursisterne har selvstændigt arbejdet med materialet og har besvaret to opgavesæt, 
som der er givet feedback på. Der er udført følgende eksperimentelle arbejde: 
 
Øvelse: Blodtypebestemmelse (laboratorieøvelse) 

 
 
 

Titel 6 Kloning og gensplejsning – når mennesket leger gud? 

Indhold Gunnar S. Jensen (red.): BioAktivator (bioaktivator.systime.dk). Systime, 2019: 
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• Kloning (p1181). 
• Kloning er ikke gensplejsning (p1594). 
• Anvendelse af kloning (p1595). 
• Reproduktiv kloning (p1596). 
• Kernetransplantation (p1598). 
• Terapeutisk kloning (p1599). 

Malene Krab Wissing (red.) Biologibogen (biologibogen.systime.dk). Systime, 2018: 

• Gensplejsning (p547). 

Opfølgende videogennemgange af afleveringsopgaverne 
 

Omfang 2 afleveringsopgaver  

Særlige fo-
kuspunkter 

§ anvende faglig viden, fagbegreber, repræsentationer og modeller til beskrivelse af enkle 
problemstillinger i faget 

§ udtrykke sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige 
forklaringer 

§ anvende faglig viden og metoder til undersøgelse og stillingtagen i forbindelse med sam-
fundsmæssige, teknologiske og etiske udfordringer og problemstillinger og til at udvikle og 
vurdere løsninger 

Væsentlige 
arbejdsformer 

Kursisterne har selvstændigt arbejdet med materialet og har besvaret to opgavesæt, 
som der er givet feedback på. Den ene modulopgave har haft fokus på genteknologi, 
mens den anden (mundtlig) har været en træningsopgave ift. mundtlig formidling af 
fagligt stof (fotosyntese, respiration og økosystemer). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


