
Biologi
Formål
Formålet med undervisningen i biologi er:
At stimulere elevernes nysgerrighed og videregive indblikket i naturens liv, rytme og 
sammenhænge, således at det bliver en oplevelse og glæde at færdes i naturen.
Det skal tilstræbes, at eleverne lærer at iagttage og genkende/navngive planter og dyr i naturens 
samspil, samt at de bliver i stand til at opdage og formulere biologiske sammenhænge.
Undervisningen skal bla. gennem fortællinger, digte og myter anspore elevernes fantasi, og give 
dem en forståelse for menneskets samspil med naturen gennem tiderne til vore dage.
At medvirke til dannelsen af et positivt og ansvarligt natursyn hos eleverne.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

● De levende organismer og deres omgivende natur
● Miljø og sundhed
● Biologiens anvendelse
● Arbejdsmåder og tankegange

I biologi skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder udvikles i 
biologiske emner og når biologi indgår i tværfaglige emner. Undervisningen bygger på de 
færdigheder og kundskaber eleverne har erhvervet sig i natur/teknik.

Undervisningen skal i videst mulige omfang tage udgangspunkt i oplevelser ude i naturen. Biotoper 
i skolens nærområder kan danne grundlag for sammenligninger med andre steder i Danmark.
Det er vigtigt at eleverne i videst muligt omfang prøver de biologiske værktøjer i praksis:
planteundersøgelser, fugletællinger, vandanalyser, bundprøver, stofkredsløb, osv.
I undervisningen skal eleverne beskæftige sig med identifikation og navngivning af plante og 
dyrearter.
Udviklingshistorie og familiesystematik bør også indgå.
Fortællingen skal støtte og uddybe det øvrige arbejde, samt tilføre undervisningen den åndelige/
mytiske og historiske/kulturelle dimension i naturen.
Problemorienteret undervisning skal indgå i arbejdsmetoderne, således at eleverne opnår færdighed 
i selvstændig problemformulering, videnssøgning og samarbejde.
Menneskets udvikling, kropsfunktioner og sundhed. 
I undervisningen skal indgå kendskab til økologiske sammenhænge, men miljøproblemer bør 
normalt ikke være udgangspunktet for undervisningen. Mindre konkrete sammenhænge mellem 
naturens tilstand og vor udnyttelse af den, bør inddrages hvor det er naturligt.



Slutmål efter 9. klasse.

● De levende organismer og deres omgivende natur.
○ Kende, beskrive og sammenligne udvalgte organismer og deres systematiske 

tilhørsforhold.
○ Kende til levende cellers bygning og funktion.
○ Give eksempler på forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd til 

forskellige typer af levesteder og livsbetingelser.
○ Gøre rede for fotosynteseprocessen og dens grundlæggende betydning i økosystemet.
○ Beskrive udvalgte stoffers kredsløb i naturen.
○ Gøre rede for eksempler på naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer, og 

forholde sig kritisk hertil.
○ Kendskab til genetik, kønnet og ukønnet formering på celle og organismeniveau, samt 

principper for artsdannelse og livets udvikling.

● Miljø og sundhed.
○ Kende til menneskets fysiologi og anatomi.
○ Kende til den biologiske baggrund for sundhedsproblemer knyttet til livsstil og 

levevilkår.
○ Give eksempler på aktuelle lokale og globale miljø- og sundhedsproblemer.

● Biologiens anvendelse
○ Forklare biologiske processer knyttet til råvareproduktion og fødevareforarbejdning.
○ Forklare vigtige typer af genteknologi og forholde sig kritisk hertil.

● Arbejdsmåder og tankegange
○ Undersøge udvalgte danske biotoper med henblik på at forstå økologiske sammenhænge.
○ Skelne mellem faktuelle og holdningsspørgsmål.
○ Planlægge, gennemføre og evaluere enkle undersøgelser og eksperimenter i naturen og 

hjemme. Herunder anvende relevante redskaber og udstyr.


