
Biologi 

Signalement af faget biologi 

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: 

- 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 som en 

helhed på 7.-9.klasstrin både i faget biologi, og når biologi indgår i tværgående emner og problemstillinger. 

Undervisningen i biologi bygger på de kundskaber og færdigheder, eleverne har erhvervet sig blandt andet i 

natur/teknik. 

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og 

evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at 

- Brug deres viden om de levende organismer og samspillet med omgivelserne til at sætte sig ind i 

forhold om natur, miljø, sundhed og praktisk anvendelse af biologi 

- Erkende og formulere biologiske problemstillinger samt gennemføre undersøgelser og 

eksperimenter 

- Forstå biologi som naturvidenskabeligt fag og dets anvendelse som en del af vores kultur og 

verdensbillede 

- Engagere sig i biologiske spørgsmål, som sætter dem i stand til at tage stilling og handle. 

Formålet for faget biologi 

Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den 

omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig vægt på 

forståelsen af sammenhænge. 

Undervisningen skal i videst muligt omfang tage sit udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, 

undersøgelser og opfattelser samt søge at fremme deres glæde ved naturen og lyst til at beskæftige sig 

med biologiske emner og problemstillinger. 

Elevernes ansvarlighed overfor natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at 

skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen. 

Slutmål efter 8.klassetrin 

Med sigte mod folkeskolens slutmål efter 9.klassetri følger skolens slutmål beskrivelsen for Trinmål efter 

8.klassetri i Fælles mål – Faghæfte 15 – Biologi. 

Dog har vi ikke et biologi-laboratorium til rådighed. 


