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Naturorienterande ämnen

Ämnets syfte och roll i utbildningen
Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett
naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt skall utbildningen befästa upptäckandets fascination och
glädje och människans förundran och nyfikenhet inför det levande. Utbildningen i biologi syftar
också till att göra kunskaper och erfarenheter användbara för att främja omsorgen om och
respekten för naturen och medmänniskorna.

Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven

beträffande natur och människa

– utvecklar kunskap om olika livsformer och deras betingelser,

– utvecklar kunskap om organismernas samspel med varandra och med sin omgivning,

– utvecklar kunskap om människokroppens byggnad och funktion,

– utvecklar kunskap om pubertetens inverkan på individen,

– utvecklar kunskap om livets villkor och utveckling och kan se sig själv och andra livsformer i ett
evolutionsperspektiv,

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten

– utvecklar kunskap om biologins betydelse för människans sätt att gestalta, bruka och uppleva
naturen,

– utvecklar kunnande i de olika arbetssätten inom biologin, som fältobservationer och laborationer,
samt kunskap om hur de växelspelar med de teoretiska modellerna,

beträffande kunskapens användning

– utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande,

– utvecklar förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk
kunskap och personliga erfarenheter.

Ämnets karaktär och uppbyggnad
Fyra centrala dimensioner karaktäriserar biologiämnets innehåll: ekosystem, biologisk mångfald,
cellen och människan. I alla dessa fyra dimensioner kommer kunskaper i biologi till användning i
samband med människans existentiella frågor, som angår både individen och samhället i stort.

Ekosystem

Biologiämnet introducerar ekologins begrepp och ger en bild av organismernas samspel med
varandra och med sin omgivning. Ämnet omfattar bl.a. kunskap om delsystem som producenter,
konsumenter, nedbrytare och råmaterial samt om dynamiska processer i ekosystemet som energins
flöde genom systemet och materians kretslopp. Studier av enskilda organismer, populationer och
samhällen utgör grunden för detta. Ämnet bearbetar även estetiska och etiska aspekter av de
upplevelser som kontakten med naturen ger upphov till. Frågor om bevarandet av naturtyper
behandlas med både naturvetenskapens verktyg och de verktyg som härrör från andra mänskliga

 

http://www.skolverket.se/sb/d/107
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3878/titleId/Biologi


behandlas med både naturvetenskapens verktyg och de verktyg som härrör från andra mänskliga
verksamheter som friluftsliv, konst och skönlitteratur.

Biologisk mångfald

Biologiämnet presenterar den biologiska vetenskapens sätt att ordna och systematisera naturens
mångfald. Grundläggande utgångspunkter är teorier om ekosystem och evolution, liksom
artkunskap och kunskap om växters och djurs livsbetingelser och inbördes relationer. De
vardagliga upplevelserna av mångfalden i naturen är ofta av etisk och estetisk karaktär och
kommer exempelvis till uttryck i olika former av miljöengagemang. Ett av biologiämnets
viktigaste bidrag till bearbetningen av människans relation till naturen är därför att belysa
mångfalden av livsformer ur såväl de naturvetenskapliga som de estetiska och etiska perspektiven.

Cellen och livsprocesserna

Den naturvetenskapliga förklaringen till flera av de fenomen och funktioner som eleven upplever
och iakttar hos sig själv och i omvärlden står att finna i kunskapen om cellen. Denna kunskap, och
speciellt kunskapen om cellernas inre processer, har öppnat nya möjligheter inom t.ex.
gentekniken. Dessa möjligheter innebär en förändring av människans livsvillkor, vilket har viktiga
etiska aspekter. Förståelsen av denna förändring kräver kunskap om bl.a. fotosyntes, förbränning
och den genetiska koden.

Människan

Biologiämnet behandlar människan som biologisk varelse. Häri ingår kunskaper om cellen, om
inre organ och deras funktion samt hur dessa samverkar. Frågor som hälsa, droger och
funktionshinder belyses. Utifrån perspektivet att ta ansvar både för sig själv och andra behandlas
frågor om kärlek, sexualitet och samlevnad.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret
Eleven skall

beträffande natur och människa

– känna igen och namnge några vanligt förekommande växter, djur och andra organismer i
närmiljön samt känna till deras krav på livsmiljö,

– kunna ge exempel på livscykler hos några växter och djur och deras olika stadier,

– känna till viktiga organ i den egna kroppen och deras funktion,

- ha insikt om människans fortplantning, födelse, pubertet, åldrande och död,

– ha inblick i beroendeframkallande medels inverkan på hälsan,

– ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i olika kulturer,

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten

– ha inblick i genomförandet av laborationer samt av återkommande observationer i fält i sin
närmiljö,

– känna till några exempel där biologins upptäckter har påverkat vår kultur och världsbild,

beträffande kunskapens användning

– kunna delta i samtal om bevarandet av naturtyper och mångfalden av arter,

– känna till några exempel där biologisk kunskap används för att förbättra våra livsvillkor, t.ex.
växtförädling och genteknik,

– ha inblick i och kunna diskutera betydelsen av goda hälsovanor.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
Eleven skall

beträffande natur och människa

– ha kännedom om några av jordens ekosystem och hur organismers samverkan kan beskrivas i
ekologiska termer,

– ha insikt i fotosyntes och förbränning samt vattnets betydelse för livet på jorden,



– kunna ge exempel på kretslopp och anrikning i ett ekosystem,

– ha kännedom om hur celler är byggda och hur de fungerar,

– ha kännedom om det genetiska arvet,

– känna till grunddragen i livets utveckling samt villkoren för och betydelsen av biologisk
mångfald,

– ha kunskap om vad befruktning innebär,

– ha kunskap om sexuallivets biologi, preventivmetoder och sexuellt överförbar smitta,

– ha kännedom om den egna kroppens organ och organsystem samt hur de fungerar tillsammans,

– ha kunskap om beroendeframkallande medels inverkan på hälsan,

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten

– kunna genomföra observationer i fält och laborativa undersökningar samt ha insikt i deras
utformning,

– kunna utföra och tolka enkla mätningar av miljöfaktorer,

– kunna med hjälp av exempel belysa hur biologins upptäckter har påverkat vår kultur och
världsbild,

beträffande kunskapens användning

– kunna använda såväl naturvetenskapliga som estetiska och etiska argument i frågor om
bevarande av naturtyper och mångfalden av arter samt användning av genteknik,

– kunna med historiska exempel beskriva hur kunskaper i biologi har bidragit till förbättringen av
våra levnadsvillkor samt hur de har missbrukats,

– kunna föra diskussioner om sexualitet och samlevnad och därvid visa respekt för andras
ståndpunkter och för olika samlevnadsformer,

– kunna föra diskussioner om betydelsen av regelbunden motion och goda hälsovanor.

Bedömning i de naturorienterande ämnena: biologi,
fysik, kemi
Bedömningens inriktning
Bedömningen av elevens kunnande i biologi, fysik och kemi skall ske med utgångspunkt dels i de
för ämnena gemensamt utformade texterna, dels i respektive ämnestexter.

Naturvetenskaplig förståelse av omvärlden

Bedömningen gäller elevens förmåga att beskriva och förklara omvärlden ur naturvetenskapligt
perspektiv. Vidare gäller bedömningen hur eleven kan följa, förstå och delta i naturvetenskapliga
samtal och diskussioner och därvid uttrycka sina tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller
och teorier från biologi, fysik och kemi.

Naturvetenskapens karaktär

Grunden för bedömningen gäller elevens förtrogenhet med de olika sätt att arbeta och utveckla
kunskaper som kännetecknar naturvetenskapen. Detta innebär att elevens förmåga att identifiera
och lösa problem genom iakttagelser, experiment och reflektion skall beaktas. Vidare är en
bedömningsgrund medvetenheten om växelspelet mellan utvecklingen av begrepp, modeller och
teorier å den ena sidan och erfarenheter från undersökningar och experiment å den andra. I
bedömningen ingår elevens medvetenhet om hur den naturvetenskapliga kunskapen förändras
genom historien och hur den bidragit och bidrar till att forma människans uppfattning om sig själv
och sin omvärld.

Naturvetenskapen som mänsklig och social aktivitet

Bedömningsgrunden är här elevens insikter i växelspelet naturvetenskap-teknik-samhälle och hur
detta växelspel leder till ny kunskap, nya uppfinningar och produkter som på olika sätt används av
människan och därvid påverkar naturen, lokalt och globalt. Bedömningen gäller också
medvetenheten om etiska och estetiska frågor med anknytning till både växelspelet och den



medvetenheten om etiska och estetiska frågor med anknytning till både växelspelet och den
naturvetenskapliga verksamheten. Elevens förmåga att argumentera utifrån såväl
naturvetenskapliga som etiska och estetiska perspektiv ingår i bedömningen.

Kriterier för betyget Väl Godkänt
Eleven använder begrepp, modeller och teorier från biologi, fysik och kemi i situationer som är
nya för henne eller honom för att beskriva och förklara förlopp och företeelser i omvärlden. 
Eleven bidrar vid bearbetning av vardagliga problem till frågeställningar som går att vetenskapligt
undersöka. 
Eleven deltar vid planering av en undersökning samt bidrar till dess utvärdering.
Eleven bidrar vid diskussioner i frågor om hur kunskapen om naturen har utvecklats och hur den
formats av och format människors världsbilder.
Eleven skiljer på naturvetenskapliga och andra sätt att skildra verkligheten, till exempel i den
information som media tillhandahåller.
Eleven använder sina naturvetenskapliga kunskaper för att granska och värdera ställningstaganden i
frågor som rör miljö, resurshushållning, hälsa och teknik i vardagslivet. 
Eleven ger historiska exempel på hur ett vetenskapligt arbetssätt har hjälpt till att lösa vardagliga
och samhälleliga problem.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven använder begrepp, modeller och teorier från biologi, fysik och kemi för att skapa nya
frågeställningar och hypoteser om företeelser i omvärlden. 
Eleven redovisar med exempel kunskaper om hur vardagliga problem bearbetas till frågeställningar
som kan undersökas vetenskapligt samt utvärderar slutsatser av en undersökning i relation till
hypotesen och undersökningens uppläggning. 
Eleven planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar en undersökning.
Eleven beskriver med exempel hur kunskapen om naturen utvecklats och hur den både formats av
och format människors världsbilder.
Eleven identifierar skillnader mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra verkligheten till
exempel i den information som media tillhandahåller.
Eleven använder sin naturvetenskapliga kunskap för att granska en argumentation rörande frågor
om miljö, resurshushållning, hälsa och teknik samt de intressen och värderingar som ligger bakom
olika ställningstaganden. 
Eleven illustrerar med exempel vetenskapliga undersökningars fördelar och begränsningar när det
gäller att lösa vardagliga och samhälleliga problem.
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