
Hvad er det skriftlige arbejde i faget 
Det skriftlige arbejde i biologi A skal give eleverne mulighed for at fordybe sig i biologiske 

problemstillinger og styrke tilegnelsen af biologisk viden og arbejdsmetoder. Arbejdet med 

løsning af skriftlige opgaver skal tydeliggøre kravene til elevernes beherskelse af de faglige 

mål i forbindelse med den skriftlige prøve i biologi A. 

 

 
 

 

Opgavetyper 
 

Journaler .  

Ideen med journalen er at fokusere på observationer og den realiserede fremgangsmåde. Den 

indeholder: Formål, Få linjer om teori, Hypotese, Materialer og Fremgangsmåde, Resultater i 

form rådata eller observationer (kort), evt beregninger, konklusion, ingen egtl. Diskussion. 

 

Rapporter.  

Rapporter uddyber journalen med et udtømmende og relevant teoriafsnit, der udmunder i en 

hypotese, når det er muligt. Den afsluttes med en fyldestgørende og perspektiverende 

diskussion og en konklusion, der erklærer, om hypotesen kan afkræftes  eller er bestyrket. 

Der skal være en vurdering af resultaternes gyldighed samt væsentlige metodiske 

usikkerheder og eventuelle måleusikkerheder, der har betydning for dette. 

 

Eksamensopgaveløsning af eksamensopgaver og egne opgaver. 

 

Andre opgaver fra bøger o.l. 
Andre opgaver kan være: Fremstilling af figurer fra tekster og beskrivelse af figurer,  …. 

 

Hurtigskrivning om lektien 

Tænkeskrivning om et spørgsmål 

Læreren eller en elev stiller et spørgsmål, som alle skriver et svar til. 

 

Fremlæggelser f.eks. PP e.l. 

Gruppearbejde i en lektion 

 

Projektrapporter 

Selvstændigt arbejde over flere moduler af åben opgave 

 

Indtaling af besvarelser 

I.st.f. at aflevere en skriftlig redegørelse 

 



 

Hvordan kan man bruge skriftlighed som læringsmiddel? 
Opøve præcision i formulering og opøve korrekt brug af fagudtryk 

Fastholde hukommelsen 

Forstå biologiske problemstillinger 

Inddrage relevante faglige elementer i en given problemstilling  

Ræsonnere og forstå biologiske problemstillinger 

 

 
Skriftlige kompetencer 
– kunne strukturere og formidle stoffet med sikker anvendelse af fagudtryk 
– vise faglig indsigt og overblik 
– inddrage relevante faglige elementer i en given problemstilling 
– forstå biologiske problemstillinger 
– sætte ukendt materiale i relation til kendte biologiske problemstillinger 
– analysere og vurdere eksperimentelt arbejde i biologi 
– analysere og vurdere biologiske data. 

 

 

Første forsøg på et Kompetenceplansskitseudkast 
 
Faglige mål: 

Rapportens opbygning og forståelse af de forskellige afsnits betydning.  

Sammenhæng mellem struktur og indhold.  

 

Dette  er en vigtig del af den naturvidenskabelige metode, og vi arbejder meget med 

forståelsen af rapporten og dens opbygning. Det er en tidskrævende proces. 

 

Den kan deles op i nogle trin: 

1. Et simpelt forsøg, som mikroskopering af dyre- og planteceller for at se forskellene. 

Her er ingen hypotese, men eleverne kan skrive afsnittene selvstændigt. 

2. En mere  simpel problemstilling, hvor eleverne kan opstille hypotese, f.eks om 

blodtryk og forskellige omstændigheder. Her kan teorien evt være givet, men resten 

skal behandles selvstændigt.  

3. Forsøg der måler det samme på forskellig måde: Forståelse af metodens betydning for 

resultatet. 

4. Miniprojekt, hvor skal finde supplerende litteratur om emnet. 

5. Projekt, hvor teori og hypotese findes af elever, og der skal selvstændigt indhentes 

litteratur.  

 

De enkelte afsnit vil i løbet af gymnasietiden have forskellig kompleksitet, ligesom man øger 

kravene til præcision og behandling af data samt til diskussion og perspektivering.  

 

Rækkefølgen vil være 

1. Fokusere resultater og resultatbehandling 

2. Fokusere på fremgangsmåde ved 

a. Selvstændigt designe et lille forsøg 

b. Ændre eksisterende fremgangsmåde 



3. Fokusere på resultatets pålidelighed i forhold til metodiske usikkerheder og 

måleusikkerheder, herunder forståelse af indirekte målingers  gyldighed.  Dvs 

analysere og vurdere biologiske data samt det eksperimentelle arbejde i biologi. 

 

4. Diskussionsafsnit 

 

 

 

 


