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Forord



Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring
	lov om fagopplæring i arbeidslivet


Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter studieretningsfaget biologi i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte deler bli satt sammen til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger. Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.







Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 4. september 1996.





Innhold



Kapittel 1:	Generell informasjon	1
1.1	Innledning	1
1.2	Biologi i videregående opplæring	2
Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter	3
2.1	Felles mål for studieretningsfaget biologi	3
2.2	Biologi 2 BI	4
2.3	Biologi 3 BI	5
Kapittel 3:	Vurdering	9
3.1	Hvorfor vurdering?	9
3.2	Hva skal vurderes?	9
3.3	Hvordan skal vurderingen skje?	9
3.4	Spesielle forhold	10
Vedlegg 1
Fag- og timefordeling i Biologi 2BI og Biologi 3BI	11
Vedlegg 2
Vurdering i Biologi 2BI og Biologi 3BI	12



12

1

Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Støvbærere og meitemarkens indre bygning - biologifaget i et nøtteskall? Jo, biologi er også det, men det favner langt videre enn som så. Selve begrepet biologi stammer fra de to greske ordene bios, som betyr "liv", og logos, som betyr "lære": med andre ord - biologi betyr læren om alt som lever.

Biologi er et fag for undring og glede. Alt fra det forunderlige som skjer på mikronivå i cellenes indre til det veltilpassede samspillet i økosystemene på jordkloden vår. Og ikke minst - gleden over en vårdag i det fri når naturen våkner til liv!

Og mennesket - hva med oss? I alle tider har vi vært avhengige av biologiske kunnskaper for å overleve. Etter hvert har kunnskapene lagt grunnlaget for ny samfunnsutvikling. Befolkningsutviklingen vi ser i dag er nærmest eksplosiv. Biologisk forskning har bl.a. ført til at matproduksjonen øker. Et bedre helsestell gjør at flere når en høyere levealder. Dette fører igjen til økt påtrykk på økosystemene gjennom forbruk av naturressurser og forurensning. Læreplanens generelle del sier det slik:

	"Vårt livsmiljø er blitt stadig mindre bestemt av naturforhold, og mer bestemt av 	menneskenes eget virke...
	Mennesket er en del av naturen, og treffer stadig valg med konsekvenser ikke bare for 	egen velferd, men også for andre folk og naturmiljøet. Valgene har konsekvenser på 	tvers av landegrenser og over generasjoner..."

Vi trenger solide grunnkunnskaper om mangfoldet av levende organismer, deres fysiologi og det økologiske samspill. Da har vi gode redskaper for å velge riktig når det vi gjør har betydning for naturen rundt oss. For å forstå biologiske prosesser er det også nyttig å ha gode kunnskaper i de andre naturfagene.

I dag står vi foran en utvikling der bioteknologien, - og særlig genteknologien, kan tenkes å yte viktige bidrag til matproduksjon og sykdomsbekjemping. Samtidig er mange usikre på om dette vil sikre en bærekraftig utvikling. Genteknologien er også gjenstand for debatt rundt etiske problemstillinger, og kan på samme måte som dagens miljøproblemer reise spørsmål rundt vår særstilling i naturen. I slike drøftinger vil det være naturlig å arbeide tverrfaglig og trekke linjer til andre fag som f.eks. samfunnsfag, norsk og relegion og etikk.

Den naturvitenskapelige tenkemåten og biologiske arbeidsmetoder må være i sentrum for arbeid med faget. Der det er naturlig bør informasjonsteknologi nyttes som hjelpemiddel. Det som særpreger biologifaget er at den biologiske forskningsprosessen hele tiden stiller spørsmål ved biologisk kunnskap. Et historisk perspektiv på faget blir  derfor viktig - "gamle sannheter" har hele tiden endret seg i takt med ny kunnskap.


1.2	Biologi i videregående opplæring

Biologi i videregående opplæring er delt i to moduler, som betegnes Biologi 2BI og Biologi 3BI, med henholdsvis 112 årstimer og 187 årstimer. Biologi bygger på 5-timer grunnkurs i naturfag.

Biologi (2BI) tilbys normalt på videregående kurs I og Biologi (3BI) tilbys normalt på videregående kurs II. 3BI kan tas uavhengig av 2BI. 




Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfaget biologi

Elevene skal

	kunne foreta systematiske observasjoner og arbeide med biologifagets metoder i felt og laboratorium

	kunne tolke observasjoner i lys av faglige teorier

	kunne utforme egne undersøkelser, bearbeide data, presentere og vurdere metoder, mulige feilkilder og resultater

	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi i arbeid med faget

	ha kunnskaper om livets utvikling på jorda og naturvitenskapelige teorier som forklarer denne utviklingen

	kjenne til trekk fra biologiens historie og forstå hva biologisk kunnskap har hatt å si for samfunnsutviklingen

	kunne drøfte etiske sider ved biologiske problemstillinger

	kunne ta ansvar for egen læring og vise kreativitet i møte med faglige utfordringer

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig, og i samarbeid med andre

	ha evne til å stå for egne meninger og begrunne egne valg, og ha respekt for andres synspunkter uavhengig av bakgrunn, livsfase, kjønn og religion

	kunne handle til beste for miljøet, andre organismer og egen helse og forstå betydningen av å bevare det biologiske mangfold









2.2	Biologi 2 BI


Mål 1
Elevene skal kunne arbeide praktisk i felt og laboratorium

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	gjennom feltundersøkelser oppøve evnen til å observere og foreta registreringer

1b	kunne planlegge og utføre øvelser og eksperimenter

1c	kunne beskrive og tolke resultater av praktisk arbeid i skriftlige rapporter


Mål 2
Elevene skal ha kunnskaper om det store mangfoldet i naturen, klassifiseringen av organismer og deres tilpasning til sitt miljø

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne forklare oppbyggingen av den biologiske systematikken og bruke enkel bestemmelseslitteratur til klassifisering

2b	kunne gi eksempler på utvalgte arters tilpasning til det fysiske og kjemiske miljø

2c	ha kunnskaper om mangfoldet av organismer og kunne gi eksempler på samspillet mellom dem


Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om utvalgte trekk ved bygning og funksjon til ulike organismer

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne beskrive sentrale bygningstrekk til rot, stengel og blad, og kunne forklare hvordan vann og salter tas opp og transporteres i planten

3b	kunne vise hovedtrekk ved utviklingen av plantelivet ved å kjenne formeringen til en alge, en karsporeplante og en frøplante

3c	kunne vise hovedtrekk ved utviklingen av dyrelivet ved å kjenne til hvordan sirkulasjon, gassutveksling og ekskresjon viser fysiologisk tilpasning hos ett encellet dyr, ett leddyr, én fisk og ett pattedyr

Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om hvordan organismer mottar og reagerer på ytre påvirkninger. De skal kunne forklare hvordan sentrale livsfunksjoner styres og reguleres

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne beskrive typiske trekk ved nervecellers oppbygning 

4b	kunne forklare hvordan et nervesignal brer seg langs membranen i en nervecelle og hvordan frekvensen av nervesignaler er vesentlig i informasjonsoverføringen

4c	kunne forklare overføring av nervesignaler i synapser og gi eksempler på hvordan medisiner og rusmidler kan påvirke denne overføringen

4d	kjenne til hovedtrekk ved oppbyggingen av nervesystemet hos mennesket

4e	kunne forklare bygning og funksjon av sanseorganer hos mennesket og kjenne til alternativ utforming av sanseorganer hos utvalgte dyregrupper

4f	kunne forklare hormonell kontroll hos mennesket med vekt på mekanismer for tilbakekobling

4g	kunne forklare hvordan den menneskelige organisme kontrolleres av nervesystemet og hormonsystemet, og hvordan disse systemene utfyller hverandre

4h	kunne forklare hvordan immunforsvaret hos mennesket virker

4i	kunne gi eksempler på hormonell kontroll i planter



2.3	Biologi 3 BI


Mål 1
Elevene skal kunne arbeide praktisk i felt og laboratorium og ha kunnskaper om objekter i en samling

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	gjennom feltundersøkelser oppøve evnen til å observere og foreta registreringer

1b	kunne planlegge og utføre øvelser og eksperimenter

1c	kunne stille hypoteser og utprøve hypotesene i praktisk arbeid

1d	kunne beskrive og tolke resultater av praktisk arbeid i skriftlige rapport

1e	kunne klassifisere og bestemme objekter i en samling og ha kunnskaper om objektenes habitat

1f	kjenne til bruk eller omtale av noen av objektene i folketradisjonen som for eksempel folkemedisin, husflid, sagn, osv


Mål 2
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om naturen som sammensatte og foranderlige systemer. De skal kunne forklare hvordan de forskjellige elementene er avhengige av hverandre og hvordan samspillet mellom dem fungerer

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	gjennom feltarbeid fra ett akvatisk og/eller ett terrestrisk miljø kunne gjennomføre biotopanalyser med hensyn på biotiske og abiotiske faktorer. De skal kunne vurdere resultatene ut fra kunnskaper om hvordan et økosystem er bygd opp

2b	kunne forklare energistrøm og stoffkretsløp i et økosystem

2c	kunne gi eksempler på hvordan populasjoner vokser og avtar, og kunne forklare hva som menes med likevekt, miljømotstand, inter- og intraspesifikk konkurranse, tetthetsavhengige og tetthetsuavhengige faktorer

2d	kunne gi eksempler på individuell og sosial atferd hos dyr

2e	kjenne eksempler på kjemisk og biologisk kontroll av skadeorganismer og kjenne til fordeler og ulemper ved disse metodene


Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om cellens energiomsetning. De skal kjenne til hvordan planter produserer energirike forbindelser til eget bruk, og hvordan disse omsettes av dem selv og andre organismer

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne forklare enzymers oppbygning og virkemåte og hvordan endring i enzymaktivitet påvirker prosesser i cellen

3b	kunne forklare ATP´s oppbygning og virkemåte

3c	kunne forklare hovedtrekkene i den lysavhengige og den lysuavhengige delen av fotosyntesen

3d	kjenne til hvordan ytre faktorer kan påvirke fotosyntesen

3e	kunne forklare hovedtrekkene i aerob og anaerob nedbrytning av glukose og kjenne energiutbyttet i disse prosessene


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper fra klassisk genetikk, den molekylære basisen for arvelovene og genteknologi

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne gjøre rede for DNA og RNA´s bygning og funksjon som arvestoff og forklare hva kromosom, gen og allel er

4b	kunne forklare proteinsyntesen med vekt på ulike RNA-molekylers funksjon

4c	kunne forklare kopieringen av DNA som forutsetning for celledeling

4d	kunne forklare de prinsipielle forskjellene mellom mitose og meiose

4e	kunne forklare nedarving av mer enn ett genpar

4f	kunne gjøre rede for kjønnsbundet arv og kobling av gener, og kunne forklare omkombinering av gener ved overkrysning

4g	kunne forklare hva genteknologi er, gi eksempler på metoder og praktisk anvendelse, og kunne vurdere etiske sider ved bruk av genteknologi


Mål 5
Elevene skal ha kunnskaper om de prosessene som har ført fram til naturens artsrikdom

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kjenne den vitenskapelige begrunnelse for evolusjonen av livet på jorda

5b	kjenne til den historiske bakgrunnen for evolusjonsteoriene

5c	kunne forklare mekanismene for artsdannelse, den molekylærbiologiske bakgrunnen for evolusjonen og gi eksempler på flaskehalseffekt, grunnleggereffekt og genetisk drift 

5d	kunne gi eksempler på menneskers bruk av evolusjonens prinsipper i foredlingsarbeid




Mål 6
Elevene skal kunne drøfte aktuelle miljøspørsmål og kunne handle til beste for miljøet, andre organismer og egen helse

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne drøfte eksempler på lokale og globale forurensingsproblemer

6b	kunne ta stilling til dagens forbruk av naturressurser og forstå verdien av gjenbruk og resirkulering

6c	forstå betydningen av å ta vare på det biologiske mangfoldet, kjenne til hva som truer det og hva som kan gjøres for å bevare mangfoldet

6d	kunne drøfte etiske sider ved miljøspørsmål 

6e	kjenne til aktører i beslutningsprosesser ved inngrep i og forvaltning av naturen, og hvordan de selv kan påvirke ulike beslutninger






Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

	å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle eleven
	å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse eleven har oppnådd


3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen og i kapittel 2 i denne læreplanen, danner utgangspunkt for vurderingen.

	Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

	Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanen.


3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakter. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i dokumentert 
resultat av avsluttende eksamen.

3.4	Spesielle forhold 

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. Så langt det er mulig bør minst ett prosjektarbeid være tverrfaglig.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.


Objektsamling

Arbeidet med en objektsamling kan skje gjennom elevens egen innsamling, en referansesamling eller en kombinasjon av disse. Det gis stor frihet i valg av objekter og presentasjonsform. Eksempel på objekter kan være preparater, fotografier, fuglelyder, sportegn, planter, naturmedisin etc.



Vedlegg 1


Fag- og timefordeling i Biologi 2BI og Biologi 3BI

Studieretningsfag
Årstimer
 (gjennomsnitt uketimer)
Biologi 2BI - Modul 1


Mål 1 - 4
112
3
Biologi 3BI - Modul 2


Mål 1 - 6
187
5




Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert med 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*







*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimert løp). For grupper eller enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.


Vedlegg 2


Vurdering i Biologi 2BI og Biologi 3BI



Standpunktkarakter

Det gis en standpunktkarakter i 2BI og en i 3BI.
Resultat av prosjektarbeid, laboratoriearbeid og feltarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.



Eksamen

Biologi 2BI:	Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen, med eksperimentelt innslag
	Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer

Biologi 3BI: 	Elevene kan trekkes ut til skriflig og/eller muntlig eksamen med eksperimentelt innslag
	Eksamensoppgavene til skriftlig eksamen utarbeids sentralt
	Eksamensoppgavene til muntlig eksamen utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer
	

Privatister:	Det skal være mulig å ta privatisteksamen i faget etter nærmere retningslinjer gitt av departementet




Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

