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Undervisningsplan  
BIOLOGI  
 
Formål  
Eleverne   skal   i   biologi   udvikle   naturfaglige   kompetencer   og   dermed   opnå   indblik   i,  
hvordan   biologi   –   og   biologisk   forskning   –   i   samspil   med   de   andre   naturfag   bidrager  
til   vores   forståelse   af   verden.   Eleverne   skal   i   biologi   tilegne   sig   færdigheder   og   viden  
om   krop   og   sundhed,   økosystemer,   mikrobiologi,   evolution   og   anvendelse   af  
naturgrundlaget   med   vægt   på   forståelse   af   grundlæggende   biologiske   begreber,  
biologiske   sammenhænge   og   vigtige   anvendelser   af   biologi.  

Stk.   2.   Elevernes   læring   skal   baseres   på   varierede   arbejdsformer,   som   i   vidt   omfang  
bygger   på   deres   egne   iagttagelser   og   undersøgelser,   bl.a.   ved   laboratorie-   og  
feltarbejde.   Elevernes   interesse   og   nysgerrighed   over   for   natur,   biologi,  
naturvidenskab   og   teknologi   skal   udvikles,   så   de   får   lyst   til   at   lære   mere.  

Stk.   3.   Eleverne   skal   opnå   erkendelse   af,   at   naturvidenskab   og   teknologi   er   en   del   af  
vores   kultur   og   verdensbillede.   Elevernes   ansvarlighed   over   for   natur,   miljø   og  
sundhed   skal   videreudvikles,   så   de   får   tillid   til   egne   muligheder   for   stillingtagen   og  
handlen   i   forhold   til   en   bæredygtig   udvikling   og   menneskets   samspil   med   naturen   –  
lokalt   og   globalt.  
 
Kompetanceområder  
Læseplanen   er   formuleret   med   henblik   på,   at   man   i   naturfagene   tilsammen   og   hver   for   sig  
arbejder   hen   imod   opfyldelse   af   fagenes   formål   og   bidrager   til   folkeskolens   formål.   Arbejdet  
med   naturfagenes   fire   gennemgående   kompetenceområder   skal   således   bidrage   til   at  
kvalificere   elevernes   omverdensforståelse   og   deres   muligheder   for   at   tage   stilling   og   handle   i  
eget   liv   og   i   samfundsmæssige   sammenhænge,   samtidig   med   at   det   forbereder   dem   til  
videre   uddannelse.   Naturfaglig   kompetence   forstås   i   forlængelse   af   Kvalifikationsrammen   for  
Livslang   Læring   som   evnen   til   at   anvende   naturfaglig   viden   og   færdigheder   i   en   for  
naturfagene   relevant   sammenhæng.   Naturfaglig   kompetence   rummer   dog   mere   end  
summen   af   den   naturfaglige   viden   og   færdigheder,   der   bringes   i   anvendelse.   Det   er   også  
evnen   til   på   en   selvstændig   og   ansvarlig   måde   at   reflektere   over   anvendelse   af   færdigheder  
og   viden   i   konkrete   situationer,   så   der   skabes   mulighed   for   kritisk   stillingtagen   og   handlen.   Et  
kompetenceområde   er   et   område,   inden   for   hvilket   eleverne   forventes   at   udvikle  
kompetence.   En   analyse   af   arbejdsmetoderne   i   naturvidenskab   og   skolens  
dannelsesopgave   har   resulteret   i,   at   fire   centrale   kompetenceområder   er   identificeret:  
undersøgelse,   modellering,   perspektivering   og   kommunikation.   
Fælles   Mål   for   naturfagene   er   operationaliseret   i   netop   de   fire   naturfaglige  
kompetenceområder,   der   overordnet   kan   beskrives   som:   
•   Undersøgelseskompetence:   evnen   til   at   undersøge   på   naturfaglige   måder.  
  •   Modelleringskompetence:   evnen   til   at   bruge,   vurdere   og   udarbejde   modeller.   
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•   Perspektiveringskompetence:   evnen   til   at   perspektivere   et   fagligt   indhold   og   faglige  
metoder.   
•   Kommunikationskompetence:   evnen   til   at   kommunikere   om   og   med   naturfag   på  
naturfaglige   måder.   
Det   er   en   vigtig   pointe   ift.   elevernes   udvikling   af   naturfaglig   kompetence   igennem   hele  
skoleforløbet,   at   de   fire   kompetenceområder   er   enslydende   for   alle   naturfagene   på   langs   fra  
1.-9.   klasse   og   på   tværs   af   naturfagene   i   udskolingen.   I   de   følgende   afsnit   vil   det   blive  
udfoldet,   hvorledes   man   skal   forstå   hvert   af   disse   naturfaglige   kompetenceområder.   De  
bidrager   hver   for   sig   og   tilsammen   væsentligt   til   naturfaglig   dannelse.   Beskrivelsen   har   til  
formål   at   etablere   en   overordnet   og   fælles   beskrivelse,   som   gør   det   muligt   at   skabe  
sammenhæng   og   synergi   på   tværs   og   på   langs   af   naturfagene.   Samtidig   med,   at   væsentlige  
fælles   træk   betones,   så   er   der   dog   stadig   plads   til   særegne   træk   ved   fagene,   idet  
kompetencerne   udvikles   og   kommer   til   udtryk   på   forskellig   vis   i   de   enkelte   fag.   Det   er  
afgørende,   at   der   arbejdes   med   de   fire   kompetenceområder   i   både   det   enkelte   naturfag   og   i  
samspil   mellem   naturfagene,   fx   når   der   arbejdes   med   fællesfaglige   fokusområder.   Elevernes  
udvikling   af   naturfaglig   kompetence   inden   for   de   fire   kompetenceområder   er   central,   hvis  
undervisningen   skal   bidrage   til   opfyldelse   af   både   fagets   og   folkeskolens   formål.   Derfor   er  
hvert   kompetenceområde   nedenfor   beskrevet   i   relation   til   begge   disse   formål.   
 
Kompetencemål  
 
Undersøgelse:  

Trinforløb  Kompetencemål  Arbejdet   med  
undersøgelse   på   trinnet  

1.-2.   klassetrin  Eleven   kan   udføre   enkle  
undersøgelser   på   baggrund  
af   egne   og   andres  
spørgsmål.  

Eleverne   lærer   at   observere  
i   deres   nære  
erfaringsverden   og   at   stille  
naturfaglige   spørgsmål,   som  
de   forsøger   at   besvare  
gennem   enkle  
undersøgelser.   

3.-4.   klassetrin  Eleven   kan   gennemføre  
enkle   undersøgelser   på  
baggrund   af   egne  
forventninger.  

Eleverne   undersøger  
fænomener   i   deres   nære  
erfaringsverden   og  
efterprøver   egne  
forestillinger   om  
sammenhænge:   hvad   sker  
der   mon,   hvis   jeg   ændrer  
noget   her...?   

5.-6.   klassetrin  Eleven   kan   designe  
undersøgelser   på   baggrund  
af   begyndende  
hypotesedannelse.  

Eleverne   udfører  
undersøgelser   med  
udgangspunkt   i   faglige  
begreber,   bl.a.   til  
efterprøvning   af   faglige  
hypoteser.   I   simplere  
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tilfælde   designer   eleverne  
selv   naturfaglige  
undersøgelser   med   fokus   på  
at   gøre   disse   kontrollerede,  
systematiske   og   pålidelige.  

7.-9.   klassetrin  Eleven   kan   designe,  
gennemføre   og   evaluere  
undersøgelser   i   biologi.  

Eleverne   undersøger   både  
faglige   og   fællesfaglige  
problemstillinger.   Eleverne  
skal   kunne   udforme   og  
diskutere   undersøgelser.   De  
skal   tillige   kunne  
sammenholde   deres  
resultater   med   faglige  
modeller.   

 
Modellering:  
 

Trinforløb  Kompetencemål  Arbejdet   med   modellering  
på   trinnet  

1.-2.   klassetrin  Eleven   kan   anvende  
naturtro   modeller  

Eleverne   arbejder   med  
konkrete,   verbale   eller  
simple   illustrationsmodeller,  
som   er   ”naturtro”,   dvs.   ligner  
virkeligheden.   Eleverne  
anvender   sådanne   modeller  
i   simple   sammenhænge,   fx   i  
egne   fortællinger.   De  
fremstiller   tillige   selv   helt  
simple   naturtro   modeller.  

3.-4.   klassetrin  Eleven   kan   anvende  
modeller   med   stigende  
abstraktionsgrad.  

Eleverne   kan   fortælle   og   i  
stigende   grad   forklare   ved  
hjælp   af   verbale   modeller   og  
illustrationsmodeller.   De  
fænomener/ting,   som  
repræsenteres,   er   i   stigende  
grad   abstrakte   og  
uhåndgribelige.  

5.-6.   klassetrin  Eleven   kan   designe   enkle  
modeller.  

Eleverne   arbejder   med  
større   fokus   på   selv   at  
repræsentere   fænomener  
og   sammenhænge.   I  
forlængelse   af   dette   lærer  
eleverne   at   skelne   mellem  
model   og   virkelighed.  
Eleverne   konstruerer   tillige  
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konkrete   modeller   som   bud  
på   løsning   af  
problemstillinger.  

7.-9.   klassetrin  Eleven   kan   anvende   og  
vurdere   modeller   i   biologi.  

Eleverne   kan   forklare  
komplekse   fænomener   og  
sammenhænge   med  
modeller.   Eleverne   kan   også  
diskutere   styrker   og  
svagheder   ved   givne  
modeller   og   modeltyper  
samt   vurdere   og   evt.  
revidere   modeller   i   lyset   af  
egne   undersøgelser.  

 
  Perspektivering  

Trinforløb  Kompetencemål  Arbejdet   med  
perspektivering   på   trinnet  

1.-2.   klassetrin  Eleven   kan   genkende   natur  
og   teknologi   i   sin   hverdag.  

Eleverne   forbinder  
fænomener,   ting   og  
erfaringer   fra   deres   hverdag  
med   naturfag.   De   lærer   om  
grundlæggende   naturfaglige  
måder   at   se   og   tale   om  
verden   på.   

3.-4.   klassetrin  Eleven   kan   relatere   natur   og  
teknologi   til   andre  
kontekster  

Eleverne   arbejder   på   at  
forstå   deres   eget   og   andres  
liv   på   Jorden   i   lyset   af  
naturfaglige   begreber   og  
synsvinkler   såsom   klima,  
plantebælter,   levevilkår   og  
elforsyning.  

5.-6.   klassetrin  Eleven   kan   perspektivere  
naturfaget   til   omverdenen  
og   aktuelle   hændelser.  

Der   er   stigende   fokus   på   det  
samfundsmæssige   niveau,  
og   på   at   eleverne   lærer   at  
bruge   naturfag   som   et   afsæt  
for   informeret   stillingtagen   til  
spørgsmål   om  
interessemodsætninger,  
bæredygtighed,  
teknologianvendelse   m.m.  

7.-9.   klassetrin  Eleven   kan   perspektivere  
biologi   til   omverdenen   og  
relatere   indholdet   i   faget   til  
udvikling   af  
naturvidenskabelig  

Eleverne   lærer   at  
syntetisere   viden   fra   flere  
naturfag   i   arbejdet   med  
aktuelle   spørgsmål   og  
fællesfaglige  
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erkendelse.  problemstillinger   i   både  
fagopdelte   og   fællesfaglige  
forløb.   Der   er   tillige   fokus  
på,   at   eleverne   kan  
eksemplificere   og   diskutere,  
hvorledes   naturfaglig   viden  
udvikler   sig.  

Kommunikation  

Trinforløb  Kompetencemål  Arbejdet   med  
kommunikation   på   trinnet  

1.-2.   klassetrin  Eleven   kan   beskrive   egne  
undersøgelser   og   modeller.  

Eleverne   begynder   at  
tilegne   sig   et   naturfagligt  
sprog,   som   gør   det   muligt  
for   dem   at   fortælle   om   og  
illustrere   egne   oplevelser,  
undersøgelser   og   modeller.  

3.-4.   klassetrin  Eleven   kan   beskrive   enkle  
naturfaglige   og   teknologiske  
problemstillinger.  

Eleverne   lærer   om   fagsprog  
som   noget   andet   end  
hverdagssprog,   bl.a.  
gennem   faglig   læsning.  
Eleverne   redegør   mundtligt  
for   afgrænsede   emner.  
Derudover   arbejder   de   med  
transformationer   mellem  
multimodale   former,   fx   fra  
figur   til   tekst,   fra   diagram   til  
tale   osv.   

5.-6.   klassetrin  Eleven   kan   kommunikere  
om   natur   og   teknologi.  

Eleverne   arbejder   med  
formidling   i   tale   og   skrift,  
herunder   brug   af  
multimodale   virkemidler.   De  
lærer   tillige   at   formulere  
naturfaglige   forklaringer  
samt   at   diskutere   og  
argumentere   med  
inddragelse   af   naturfaglig  
viden.  

7.-9.   klassetrin  Eleven   kan   kommunikere  
om   naturfaglige   forhold   med  
biologi.  

Eleverne   arbejder   med  
formidling   om   og   med  
naturfag   til   specifikke  
målgrupper.   Der   lægges  
vægt   på   brugen   af   fagsprog  
og   på   begrundede   valg   af  
multimodale   virkemidler.  
Eleverne   lærer   samtidig   at  
indgå   i   vidensbaserede  
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diskussioner   om  
problemstillinger   samt   at  
vurdere   kilder   og  
argumentation   kritisk.  

 
Læs   mere   om   fagets   mål   her:   
https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK-L%C3%A6seplan-Biologi.pdf  
 
Faghæfte   2019   Biologi   -   læs   her:  
https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK-Fagh%C3%A6fte-Biologi.pdf  
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