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Skriftlig prøve i biologi A maj 2009 
 

 
Hermed udsendes evalueringen af den skriftlige prøve i biologi A maj 2009   
 
Evalueringen indeholder henvisning til opgavesæt, statistik over valgfrekvenser 
og karakterfordeling, den indledende censur, censorkommentarer til 
opgavesættet, tre udvalgte elevbesvarelser fra årets studentereksamen, som 
gengives sammen med en begrundelse for den opnåede karakter og en liste over 
typeord og gode råd. 
 
 
Evalueringen er udarbejdet af opgavekommissionen i biologi: 
 
Jørgen Baungaard Hansen, Formand  
Birgit Eliasson 
Lisbet Marcussen 
Dorte Gedde 
Anne Krarup, Fagkonsulent 
 
Juni 2009 
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Opgavesæt 
 
Opgavesættet fra skriftlig prøve i biologi A maj 2009 kan findes på 
http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Gym/PDF09/Eksamen/Eksamensopgave
r/090514_opgave_biologiA_stx.ashx. 
Opgavesættet fra sygeeksamen i august 2009 kan findes samme sted, men det 
indgår ikke i evalueringen. 
 
Opgaverne maj 2009 
 
Opgave 1 Hæmokromatose 
Opgave 2 Frøspiring 
Opgave 3 Mælkesyge 
Opgave 4 Rusmidler 
 
Statistik 
I 2009 var 2425 (2689 i 2008) elever indstillet til prøve i biologi A. Statistikken 
er udarbejdet på baggrund af  2409 besvarelser.  
 
Opgavevalg 
 

Opgavenummer 1 2 3 4 
Valgfrekvens % 25,2 25,8 18,4 30,6 
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Karakterfordeling  
 

Karakter -3   00  02 4 7 10 12 
Antal eksaminander 31 230 400 600 655 358 135 
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Karaktergennemsnit 
 
Karatergennemsnit: 5,4 
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Den indledende censur 
 
Resultatet af den indledende censur 
 

De censorer, der har deltaget i den indledende censur, har rettet et antal 
besvarelser fra forskellige gymnasier og givet os resultaterne af deres 
overvejelser. 
 
Kommentarer vedrørende opgavesættet 
 
Opgavesættet er godt og fungerer tilfredsstillende. 
Der er en god spredning på valget af opgaver. 
Det er nemt at differentiere karaktererne, men måske lidt svært at opnå 
topkarakter.  
 
Kommentarer til enkeltopgaver, som der bør tages højde for ved 
vurderingen af opgavebesvarelserne 
 
Opgave 1 
1. Nogle tolker de forskellige farver som forskellige peptider og beskriver 
derfor en kvarternærstruktur. Det skal ikke trække ned. 
2. Begrundelser der inddrager strukturændringer, med eller uden inddragelse af 
svovlbroproblematik, bør honoreres. 
3. Generelle overvejelser over begrebet ”kontrol” bør honoreres.  
4. Det forventes kun, at der skelnes mellem to fænotyper: rask eller syg. 
Overvejelser over ufuldstændig dominans er dog ikke forkerte (raske, syge og 
let forhøjet jernindhold). 
 
Opgave 2 
Meget få elever inddrager respiration og fotosyntese i besvarelsen, ligesom det 
også falder en del svært at håndtere begreberne vådvægt og tørvægt. Relevante 
biologiske overvejelser og argumenter bør honoreres. Også overvejelser over 
plantens visnen og død!  
 
Opgave 3 
2. Forslag til forsøg, der måske er urealiserbare i virkeligheden, bør også 
honoreres, hvis de viser forståelse for det kontrollerede forsøg. 
 
Opgave 4 
2. + 3. En del elever besvarer meget ”lærebogsnært” og får ikke inddraget figur 
2 i ret høj grad. Hvis besvarelsen er relevant, bør det ikke trække ned. 
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4. Mange forestiller sig, at kroppen danner antistoffer mod ecstasy og beskriver 
derfor en test der påviser disse antistoffer med et antigen på teststrimlen. Hvis 
besvarelsen demonstrer forståelse for antigen-antistofreaktion og deres 
anvendelse (også hvis det eksemplificeres med ELISA) bør det honoreres. 
De censorer, der har deltaget i den indledende censur, har rettet et antal 
besvarelser fra forskellige gymnasier og givet os resultaterne af deres 
overvejelser. 
 
Censorkommentarer 
 
Opgavekommissionen takker censorerne for deres mange gode og konstruktive 
kommentarer. Vi bringer herunder et helhedsindtryk med enkelte citater. 
 

1. Kommentarer til opgavesættet som helhed 
 
Blandt censorerne er der generelt stor tilfredshed med opgavesættet. 
” Opgavesættet er rigtig godt, specielt synes jeg der var en super god priorite-

ret vægtning af kompetencer fra eksperimentelt arbejde - jeg synes ikke der skal 

være mere end det vi ser i dette sæt. Opgavesættet kom overordnet set fint rundt 

i emneområderne - et af det bedste sæt jeg har set.” 

” Biologisættet i år synes jeg er rigtigt godt. Bedre end det plejer. Det er 

rimeligt let at differentiere og valgene af opgaverne er tilpas forskellige. Dejligt 

at der i år ikke er de lange skriveopgaver, som der ofte har været i f.eks. 

økologiopgaver. Jeg synes opgaverne er varierede og jeg kan godt lide at I har 

undladt en elementær økologiopgave i år for at sende et signal om at bare man 

kan økologi kan man klare sig igennem.” 

” Opgaverne er, samlet set, for snævre, her er lagt alt for meget vægt på 

biokemien og for lidt vægt på den mere brede biologi og på aktuelt stof.” 

”Jeg synes som de indledende censorer at sættet har været godt, jeg var lidt be-

tænkelig, før jeg begyndte at rette, men det viste sig at fungere rigtig godt i for-

hold til eleverne. 

Mine betænkeligheder gik i retning af, at indholdet i opgaverne var meget foku-

seret på det molekylære niveau, bortset fra opgaven om vækst og at der var en 

del åbne spørgsmål, som kunne føre til alenlange elevdiskurser. 

Begge elementer blev afmonteret af eleverne, specielt overraskede det mig, hvor 

gode eleverne var til at besvare de åbne spørgsmål, jeg har en formening om, at 

det skyldes den ændrede undervisning de får i skolen.” 
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2. Kommentarer til enkeltopgaver 
 
Censorerne har givet udtryk for, at alle opgaverne hver for sig har været 
velfungerende.  
”Velfungerende opgaver med udfordringer og også lidt venligere 

indgangsspørgsmål til de lidt svagere elever.” 

 
Opgave 1 
Flere censorer har nævnt, at HFE-proteinets forskellige farver i figur 1 har 
forvirret nogle elever. 
Nogle lærere har efter den indledende censur henvendt sig med bekymring om 
opgave 1.3. Bekymringen gik på, hvordan eleverne skulle kunne svare på, 
hvorfor der ikke var tilsat DNA til prøven i brønd 2. Langt de fleste elever har 
svaret, at der var tale om en kontrol eller har givet et andet fornuftigt begrundet 
svar. 
I opgave 1.4 har flere elever angivet recessive gener med store bogstaver. 
 
”Det er en god ide at bede eleverne om at lave stamtavlen mm på grundlag af 

restriktionsanalysen.” 

” I opgave 1, sp. 5 er der mange elever, som laver en alt for overfladisk 

diskussion af familieundersøgelsen. Måske skal man i højere grad i spørgsmålet 

præcisere hvad det er man ønsker at eleverne skal diskutere?” 

”Meget få ser at børnene alle automatisk er heterozygote hvis ægtefællen er 

homozygot rask.” 
 
Opgave 2 
Overraskende få elever har haft svært ved at demonstrere grundlæggende 
biologisk forståelse inden for fotosyntese og respiration, ligesom flere elever har 
vanskeligt ved at koble teori og praksis i deres besvarelse af 2.3, 2.4 og 2.5.   
”En god opgave, der ligesom 1 viser om eleverne kan anvende deres biologiske 

viden. 

Uhyggeligt mange elever kan ikke svare rigtigt på sp 1, de svarer som om der 

står hvordan i stedet for hvorfor. Jeg kan ikke gennemskue hvorfor, spørgsmålet 

er jo klart nok.  

Desværre er der også alt for mange elever, der ikke kan gennemskue tørvægten 

og ikke ser respiration som en proces, der mindsker vægten og fotosyntesen som 

en proces der øger vægten”.  

”Meget få forstår opgaven med hensyn til tørvægt og en del af den misforståelse 

kunne løses ved at der blev lagt en mere udførlig vejledning til forsøget ud, som 

eleverne så kunne forholde sig til. Altså at man sår mange og høster et antal, og 
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dem vejer man først i våd tilstand, og derefter tørrer man spirerne og vejer 

igen. Et ord om respiration og fotosyntese ville lede dem på vej – også.” 

” Opgave 2 var det spørgsmål som jeg oplevede flest elever havde svært ved at 

håndtere tilfredsstillende. Langt under 10 % af de opgaver jeg rettede, involve-

rede respiration og fotosyntese i svarene. Opgaven er dog rigtig god og vil være 

fantastisk at bruge i undervisningen da den virkeligt markerer forskel på folke-

skoleundervisning og de krav der er til biologi i gymnasiet og i høj grad rokker 

ved elevernes hverdagsforestillinger om plantevækst.” 

” Super opgave. Afslører desværre at alt for mange elever ikke har fundamental 

biologisk forståelse. Jeg ved ikke om det er fordi der ikke længere står 

”analyser og forklar” at ingen elever sætter de 2 kurver i figur 2 i relation til 

hinanden.” 

 
Opgave 3 
”Dejlig og velfungerende opgave med god kobling mellem biokemi, økologi, 

evolution (nåja) og fysiologi.” 

”Eleverne er IKKE trænede i at besvare metodik-spørgsmål.” 

” 3.3 Denne opgave er for kryptisk evolutionsmæssigt set. Jeg har kun haft 2 

elever, der direkte kunne komme med nogle evolutionsmæssige korrekte 

betragtninger, omkring plantens fordel.” 

” Sp. 2: fint med et metodesp., men det kan undre i disse AT-tider med meget 

fokus på metoder, at så mange elever helt og aldeles glemmer at der er noget 

der hedder kontrol. Der står endda ”et kontrolleret laboratorieforsøg” i 

opgaven.” 

” Opgave 3 har en meget uaktuel problemstilling og er derfor uinteressant.” 

 
Opgave 4 
” Den mest populære opgave! Også en god opgave, hvor der dog lægges op til 

lærebogsafskrift, ligesom at mange automatisk besvarer spørgsmål 3 mens de er 

i gang med spørgsmål 2. Det sværest her er dog spørgsmål 4, hvor mange har 

været på usikker grund, men dog klarer den, da de har haft indsigt i antistof-

antigen forhold.” 

” Opgave 4 figur 2. Her er vist en ionotrop receptor – for at få et mere præcist 

svar fra flere elever, kunne der være tegnet en ionotrop serotonin-receptor inkl. 

Ioner.” 

” Opgave 4.2 og 4.3. Spørgsmålene lægger op til svar, som eleverne kan slå op 

og "skrive af" fra en lærebog.” 

” Et andet sted, hvor jeg synes elevernes svar var overraskende var Ecstasy 

måleren - hvad der blev dannet antistoffer imod var ikke småting, og det 

åbenlyst gale, at organismen skulle danne antistoffer mod Ecstasy, var der 

rigtig mange der foreslog.” 
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3. Gode råd. 

 

”Gør en dyd ud af at få eleverne til at forstå det naturvidenskabelige eksperi-

ments principper. Altså ved enhver logisk lejlighed at fremdrage eksempler, og 

efter min mening også gerne arbejde mere med usikkerhed og statistik i den 

eksperimentelle sammenhæng end tilfældet er i dag. 

Sikre at eleverne får en solid undervisning i at løse skriftlige opgaver, gerne en 

lille en hver dag. Med de nye undervisningsformer, hvor den klassiske overhø-

ring er sjælden, er det skriftlige blevet en vigtig videns kanal mellem den enkelte 

elev og læreren. Eleven bliver undervist individuelt og læreren får et klart ind-

tryk af elevens evner og kunnen. Ikke for at forklejne nye undervisningsformer, 

selvfølgelig. ” 

”Som nævnt i de generelle kommentarer vil jeg opfordre til at man tænker i 

aktualitet, når man finder opgaveemner. Det vil være en indirekte opfordring til 

lærere til at inddrage aktuelle biologiske problemer/begivenheder i 

undervisningen og det vil give eleverne mere sikkerhed i at vælge og løse 

opgaver. (Den med mælkesyge i 1700-1800-tallet med en giftig plante der hed 

Hjortetrøst siger ikke konkret tænkende elever en pind.!) 

Opgaver (som 1 og 2), der inddrager eksperimenter og metodeovervejelser er 

helt ideelle, bare flere af dem.”  

”Enkelte hold har har klaret sig relativt dårligt, hvilket kan være et resultataf 

manglende træning i at læse opgaver og efterfølgende i at besvare dem. Jeg vil 

derfor anbefale, at der arrangeres regionsmøder eller efteruddannelseskurser 

omkring skriftligt arbejde.”  

 
 

4. Andet 
 
Eleverne har fortsat vanskeligt ved at læse og anvende opgavetekst og typeord. 
Mange svage besvarelser indeholder afskrift af opgavetekst. Det honoreres der 
ikke for, hvilket er vigtigt at indskærpe for eleverne. 
”Det har generelt været godt at det er lykkedes at undgå afskrift fra de 

medbragte bøger.” 
 



Side 11 

Eksempler på elevbesvarelser fra årets prøve - med begrundet 
karakter 
 

Elevbesvarelse 1 
________________________________________________________________ 
 
Opgave 1. Hæmokromatose 
 
1. 
Et proteins struktur kan beskrives ved proteinets primærstruktur, som angiver i hvilken 

rækkefølge aminosyrerne i proteinet sidder. Primærstrukturen af HFE-proteinet kan ikke ses 

af figur 1.  

Desuden beskrives et proteins struktur af sekundærstruktur som angiver hvordan 

proteinkæden er foldet ved hjælp af bindinger i proteinet (for eksempel hydrogenbindinger og 

svovlbroer) imellem forskellige aminosyrer. Ifølge figur 1 har HFE-proteinet områder med α-

helix spiraler, som ses som spiraler på figuren. De brede områder i proteinet kunne være β-

konformation, som er to kæder af aminosyrer, der ligger parallelt, og holdes sammen af 

hydrogenbindinger.  

Desuden kan man beskrive proteinets tertiærstruktur, som angiver hvordan de forskellige 

områder i proteinet sidder i forhold til hinanden, holdt på plads af bindinger. På figur 1 kan 

man se, hvordan der i den blå del af proteinet ligger parallelle spiraler, og β-konformationer 

på tværs af spiralerne. 

Kvarternærstruktur angiver, hvordan flere polypeptidkæder er placeret i forhold til hinanden. 

Hvis de forskellige farver angiver forskellige polypeptidkæder, består proteinet af 3 

polypeptidkæder, der er sat sammen, så proteinet har en rumlig struktur. 

2.  

Et proteins funktion afhænger af proteinets tertiære struktur. Men den tertiære struktur 

bestemmes af rækkefølgen af aminosyrer i proteinet. Primærstrukturen bestemmer dette, da 

proteinet foldes til en rumlig struktur ved bindinger dvs. forbindelser fra aminosyre til 

aminosyre. Disse bindinger kan kun dannes mellem bestemte aminosyrer, og en ændring af 

aminosyrerne, kan derfor betyde, at proteinet foldes således, at den ikke har den samme 

funktion. Cystein er specielt afgørende for bindinger i proteinet, da svovlbroer 

(disulfidbindinger) kun kan dannes imellem to cystein aminosyrer. Da mutationer i HFE-

genet betyder, at cystein erstattes af tyrosin i HFE-proteinet, vil det altså betyde, at der blandt 
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andet ikke kan dannes svovlbroer i proteinet, og derved vil HFE-proteinets tertiære struktur 

være ændret, og HFE-proteinets funktion vil derfor være ændret.  

3. 

Der er ikke tilsat DNA til prøven i brønd 2, da denne fungerer som kontrolforsøg, for at vise, 

at der kun fremkommer streger i prøven, hvis der tilsættes DNA. 

4.  

Ifølge artiklen, må genet for sygdommen hæmokromatose være recessiv. Man skal altså have 

fejlen på begge kromosomer på de allele gener, for at sygdommen kommer til udtryk. Da 

hverken I-1 eller I-2 er syge, må man altså kun skulle have en streg nederst i prøven i figur 

2,som III-2, for at være syg. Er der kun en streg øverst, som I-1, må det betyde, at begge ens 

gener er raske for sygdommen, mens to streger må betyde, at man har et raskt og et sygt gen 

for sygdommen.  

[Tegning af korrekt stamtræ vedlagt besvarelsen] 

5. 

I artiklens afsnit om familieundersøgelse står, at hvis en person har fået konstateret 

hæmokromatose, skal personens forældre, ægtemand og eventuelt børn testes. Men også 

personens søskende skal tjekkes for sygdomsanlæg, da hæmokromatose er en arvelig 

sygdom, og personen derfor har arvet sygdommen fra sine forældre, og personens søskende 

kan derfor også have arvet sygdommen, eller anlæg for sygdommen. Desuden står der i 

artiklen, at: ”Har den ramtes ægtefælle ikke sygdomsanlægget, er der ikke grund til at teste 

børnene.” Men hvis en person er syg af hæmokromatose, vil personen have den 

sygdomsfremkaldende mutation på alle de allele gener for HFE-proteinet. Alle personens 

børn vil derfor have et gen med sygdommen, hvis deres anden forælder ikke er anlægsbærer. 

Det er derfor ikke nødvendigt at teste børnene for anlægget for sygdommen, men børnene 

skal være opmærksomme på, om deres egne partnere, når de selv skal have børn, bærer på et 

gen med sygdommen, da deres børn så kan blive syge.  

 

Opgave 2. Frøspiring 

1. 

Amylose nedbrydes under frøspiring til glukose, da planten ikke kan bruge amylosen til at 

producere energi, men derimod kan planten bruge glukose til at danne energi under 

respiration. Energien er nødvendig for at frøet kan spire, da mange processer kræver energi. 
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Desuden skal planten bruge cellulose til at opbygge cellevæge. Cellulose er lange kæder af β-

glukose, hvor amylose er lange kæder af α-glukose, men α-glukose kan omdannes til β-

glukose i vandige opløsninger 

2. 

Hydrolaser spalter molekyler under optagelse af vand. Amylose spaltes af hydrolaser ved, at 

hydrolaserne spalter de enkelte glukosemolekyler fra hinanden ved O’et, som binder det 

første C-atom i det ene sakkarid med C-atom nr. 4 i det andet sakkarid. Hydrolase spalter 

altså α(1,4)-glykosidbindingerne i amylosemolekylet. Denne spaltning sker under optagelse 

af vand, således at der dannes α-glukosemolekyler ved spaltningen.  

3. 

Af figur 2 kan man se, at vådvægten stiger fra ca. 1 g fra dag 0 til ca. 3 g efter 15 døgn. 

Denne stigning skyldes, at oplagsnæringen i ærten bliver brugt til dannelse af selve plantens 

stængel, rødder og blade, som man kan se af figur 3. Stigningen af vådvægt skyldes, at 

planten optager vand, som den vokser, som holder planten oprejst. 

4. 

Af figur 2 ses det, at tørvægten falder fra ca. 0,4 g fra dag 0 til ca. 0,28 efter 15 dage. Dette 

fald skyldes, at en del af oplagsnæringen bliver omdannet til glukose, som bruges af planten 

til dannelse af energi i form af ATP under respiration. Under respirationen bliver der udskilt 

CO2 og vand, og en del af plantens organiske materiale bliver derved udskilt. Normalt sker 

der også fotosyntese, hvorved der bliver dannet glukose, men under spiringen vil en plante 

ikke foretage fotosyntese, da den opbruger sin oplagsnæring først.  

5. – Se bilag [Tegning af grafer vedlagt besvarelsen] 

 

Jeg forventer at vådvægten vil fortsætte med at stige som planten vokser, indtil planten ikke 

bliver større. Herefter vil vådvægten forblive på nogenlunde det samme niveau. Jo større 

planten vokser sig, des mere vand vil den indeholde i stængel og blade. 

Jeg forventer at tørvægten, efter den er faldet, vil begynde at stige igen, som planten vokser 

sig større, begynder at lave fotosyntese, og derved får indbygget mere organisk stof, som vil 

øge tørvægten. Som med vådvægten, vil jeg forvente, at tørvægten kun vil stige til et vist 

niveau, hvor planten ikke bliver større, og altså ikke indbygger mere nyt organisk stof, end 

den indeholder. 
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Opgave 4. Rusmidler 

 1. 

Enzym 2 bevirker, at der fraspaltes CO2 fra aminogruppen i 5-hydroxy-tryptofan, således at 

der dannes serotonin. Der fraspaltes et C-atom og to O-atomer, så der på 

carboxylsyregruppens plads kommer til at sidde et H tilbage. Enzym 2 tilhører hovedgruppen 

lyaser og undergruppen decaboxylaser, da enzymet fraspalter CO2 fra en carboxylsyregruppe.   

2.  

Da ecstasy bevirker en massiv frigørelse af serotonin, vil der sendes en masse serotonin ud i 

synapsekløften mellem to nerveceller, som det ses på figur 2. Serotonin er et stimulerende 

transmitterstof, hvilket vil sige, at efter det er frigivet til synapsekløften, vil der ske en 

diffusion, og det kan bindes et receptormolekyle på det postsynaptiske neuron. Denne binding 

vil resultere i, at Na+ eller Ca+- ionkanaler vil åbnes i det postsynaptiske neuron, og Na+ eller 

Ca+ vil strømme ind i det negative neuron. Der vil derved blive mere positivt inde i neuronet, 

og bliver der positivt nok, udløses et aktionspotentiale i cellen, og et signal vil gå gennem 

neuronet.  

Da ecstasy også bevirker, at genoptagelsen af serotonin i den præsynaptiske neuron hæmmes, 

som det ses på figur 2, vil der konstant være en mængde serotonin i synapsekløften, hvilket 

betyder, at kanalerne i den postsynaptiske neuron i høj grad vil være åbne. Den massive 

mængde serotonin der frigøres, og genoptagelsen af serotonin, der hæmmes, betyder en 

stimulering af nervesystemet under rusen. 

3.  

Efter rusen, vil der ikke være meget serotonin tilbage i endeknoppen, og da aktiviteten af 

troptofan-hydroxylase er reduceret, vil der ifølge figur 1 ikke dannes så meget serotonin. 

Dette vil betyde, at der ikke kan frigives meget serotonin i synapsekløften, og ikke mange af 

de serotonin-afhængige kanaler i den postsynaptiske neuron vil kunne åbnes. 

Da serotonin er afgørende for en persons velbefindende, humør, søvn og psykiske tilstand, vil 

en formindsket mængde serotonin betyde depression og irritabilitet. 

4. 

Antistoffer er glykoproteiner, der kan binde sig til bestemte molekyler, antigener. Som 

ecstasy nedbrydes, vil der fremkomme bestemte antigener i form af de nedbrudte dele af 

ecstasy-molekylet. I ecstasytesten er der påsat antistoffer som kun kan bindes til lige netop de 

antigener, der sidder i nedbrydningsprodukter fra ecstasy i påvisningslinien. I kontrollinien er 
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påsat antistoffer der binder sig til antistoffer der normalt er i stoffer fra huden. Desuden er der 

tilsat farve til ecstasytesten. Hvis testpersonen har taget ecstasy, vil stofferne fra 

testpersonens hud føres forbi aflæsningsvinduet, og antigenerne på de nedbrudte ecstasy-

molekyler binder sig til antistofferne i påvisningslinien, og andre antigener fra huden vil 

binde sig til påvisningslinien. Påvisningslinien har den funktion, at den viser, om stofferne fra 

hudoverfladen er ført hele vejen igennem ecstasytesten.  

5. 

Heroin eller hash er opbygget anderledes end ecstasy, og ved nedbrydningen af heroin eller 

hash, vil der fremkomme andre antigener end ved nedbrydningen af ecstasy. Da antistoffer 

kun bindes til bestemte antigener, vil antistofferne, der er tilsat ecstasytesten ikke binde til 

antigener fra nedbrydningen af hash eller heroin.  

 
Vurdering og karaktergivning 
 
Der lægges vægt på eksaminandens evne til at: 
 
- strukturere og formidle stoffet med sikker anvendelse af fagudtryk 

Vurdering: Eksaminanden demonstrerer særdeles god 

formidlingskompetence, og besvarelsen er disponeret og struktureret meget 

flot. Besvarelsen udmærker sig ved at være kort, præcis og med sikker 

anvendelse af biologiske fagudtryk. 

 

- vise faglig indsigt og overblik 
Vurdering: Eksaminanden demonstrerer stor faglig kompetence og viser i sin 

besvarelse af opgave 2 og 4 overblik over opgavernes problemstillinger. 
 
- inddrage relevante faglige elementer i en given problemstilling 

Vurdering: Eksaminanden udviser fortrinlig evne til at inddrage sin 

teoretiske viden i besvarelsen. På baggrund af eksaminandens viden udnyttes 

elektroforeseresultatet i opgave 1 fint til at besvare de efterfølgende 

delopgaver. 
 

- forstå biologiske problemstillinger 
Vurdering: Eksaminanden forstår tydeligt hvilke problemstillinger, der 

behandles i opgaverne, og kan derfor give velunderbyggede svar. 
 
- sætte ukendt materiale i relation til kendte biologiske problemstillinger 

Vurdering: Eksaminanden demonstrerer fremragende evner til at inddrage 
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opgavens oplysninger i sin besvarelse. Dette ses fx i besvarelse af opgave 1 

og opgave 4. 
 
- analysere og vurdere eksperimentelt arbejde i biologi 

Vurdering: Eksaminanden inddrager på fremragende vis resultaterne i 

opgave 2 til at skitsere grafernes videre forløb. 

 
- analysere og vurdere biologiske data 

Vurdering: Eksaminanden analyserer sikkert de biologiske data i opgave 1 

og 2. 
 

- perspektivere sin biologiske viden og forholde sig til problemstillinger med 
biologisk indhold 
Vurdering: Eksaminanden perspektiverer sin biologiske viden på kompetent 

måde. 
 
Helhedsvurdering 
Besvarelsen er fokuseret og præcis. Eksaminanden svarer konkret på de 

stillede spørgsmål og inddrager udelukkende relevant stof. Der demonstreres 

stort fagligt overblik og selvstændige analytiske evner. 

 
Karakter: 12 

 

Elevbesvarelse 2 
________________________________________________________________ 

 

Opgave 1: Hæmokromatose 

1. Beskriv strukturen af proteinet vist i figur 1: 

Når man skal beskrive et proteins struktur, er der 4 niveauer: Primærstrukturen, der er 

aminosyresekvensen/-rækkefølgen i peptidkæden, der er genetisk bestemt. Primærstrukturen i 

proteinet HFE kan man ikke sige noget om, idet der ikke er nævnt nogle aminosyrer på figur 

1. Sekundærstrukturen kan man derimod godt sige noget om: det er nemlig peptidkædens 

rummelige struktur i spiral (α-helix) eller β-foldebladsstruktur. HFE-proteinet ser ud til at 

have både spiral-struktur og foldebladsstruktur (begge blå på figur 1). Spiralstrukturen holdes 

sammen af intermolekylære hydrogenbindinger (dvs. svage bindinger mellem hydrogen og 

oxygen/nitrogen pga. deres forskellige elektronnegativitet). Tertiærstrukturen er hvordan 

molekylet rummeligt er arrangeret. Fx. hvordan α-helixen ligger: På figur 1 ser det ud til, at 
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der ikke er der nogen symmetri i de to α-helixer. Hvis tertiærstrukturen ændres, vil enzymets 

funktion højst sandsynligt også ændres. Kvarternærstrukturen siger noget om, hvordan de 

forskellige kæder ligger i forhold til hinanden. De forskellige farver, som er visti figur 1, på 

HFE-proteinet angiver proteinets forskellige funktionelle grupper.  

 

2. Forklar, hvorfor det har betydning for HFE-proteinets funktion, at cystein erstattes af 

tyrosin: 

Proteinet HFE dannes ud fra en bestemt rækkefølge af aminosyrer. Denne specifikke 

rækkefølge bestemmes overordnet set af generne. Generne består af en lang række baser, der 

sidder sammen i par af tre. Et vist antal tripletter koder for en bestemt aminosyre. En hel 

række af bestemte aminosyrer danner i proteinsyntesen et protein, og hvis bare én enkelt base 

ændres, går ud eller en anden kommer ind ved mutation, kan det ændre koden for 

aminosyren, og dermed måske ændre hvilken aminosyre, der dannes – og i sidste ende hvilket 

protein, der dannes.  

Kort fortalt sker proteinsyntesen ved transkription, dvs. en opsplitning af DNA-molekylet, 

hvor de korrensponderende baser sætter sig på den ene af DNA-strengenene (anti-sense) for 

at få en kopi af sense-strengen (dvs. den kodende) og danner mRNA, og en translation, hvor 

det dannede mRNA sætter sig på ribosomerne. Her sætter tRNA (med tre baser) sig på 

mRNA med den rigtige korresponderende baserækkefølge, hvorved der dannes en lang række 

aminosyrer.  

 

 

På Livets Hjul til højre kan 

man aflæse hvilken  

baserækkefølge, der danner 

en bestemt aminosyre. 

Det ser ud til at aminosyren 

cystein har basesekvensen  

A C A/G, mens tyrosin har  

A T A/G, dvs. basen cytosin 

har muteret til thymin (ved 

punktmutation) i DNA’et. 
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Dette har altså gjort, at aminosyren er blevet ændret, og dermed er proteinet blevet 

anderledes. Dette kan have fatale konsekvenser, hvis f.eks. proteinet er en del af et enzym: 

Enzymet vil ikke kunne udføre sin funktion. HFE-genets mutation af cystein til tyrosin gør i 

sidste ende at jernoptagelsen øges kraftigt, hvilket kan medføre døden.  

 

3. Forklar, hvorfor der ikke er tilsat DNA til prøven i brønd 2, se figur 2. 

I de normale gelelektroforeser udfyldes alle brøndene med DNA, men i restriktionsanalysen 

på figur 2 mangler nr. 2 brønd DNA. Jeg tror, at brønd 2 skal bruges til en slags kontrol-

brønd for at kontrollere, at der ikke er nogle DNA-stykker, der her er vandret igennem gelen. 

Hvis der var det, er restriktionsanalysens resultater ubrugelige. Men nu, hvor der ingen 

streger er, kan resultaterne bruges til at finde ud af, hvem, der er syge, og hvem, der ikke er 

syge i familien. 

 

4. Tegn en stamtavle for personerne vist i restriktionsanalysen i figur 2. Angiv både 

fænotyper og genotyper.  
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Arvegangen for hæmokromatose er autosomal og recessiv, idet sygdommen ikke viser sig i 

alle generationer. Enten har I-1 genotypen Aa eller aa, hvorved I-2 derfor må have aa eller 

Aa. Én af dem har genet for sygdommen, men de behøver ikke begge have det, da II-3 

kommer udefra og derfor også kan være bærer. Både I-1 og I-2 er raske, men altså én af dem 

bærere af genet. II-1 har også enten Aa eller aa, da hun ikke er syg. II-2 må have genotypen 

Aa, da hun bærer genet videre til sin syge søn III-2. Hendes mand II-3 har defor også 

genotypen Aa, men er altså heller ikke syg. I fht. krydsningsskemaet 

havde III-1 og III-2 25% risiko for at blive syge, og 75% chance for 

at blive raske. III-1 har genotypen Aa eller aa, og er derfor rask, 

mend III-2 har været så uheldig at få genotypen AA, og lider 

dermed af hæmokromatose.  

 

5. Diskuter artiklens afsnit om familieundersøgelse. 

Familieundersøgelse er vigtig, ja! Ved at få lavet f.eks. en restriktionsanalyse som figur 2 og 

en efterfølgende stamtavle kan man finde evt. bærere af sygdommen, og på denne måde kan 

man finde risikoen for at kommende generationer får sygdommen. Men jeg er ikke enig i, at 

forældrene til en syg person behøver at få en undersøgelse. Man kan nemlig regne ud af 

begge forældre må være bærere, som vi så det med II-2 og II-3 (da ingen af dem er syge), og 

at evt. kommende børn for disse to forældre har en risiko på 25%. Derimod er jeg enig i, at 

det er vigtigt, at en syg persons ægtefælle tjekkes for genet, for hvis en syg person får børn 

med en bærer, vil børnene pludselig have en risiko på 50%, hvilket er meget at udsætte sine 

børn for. Hvis ægtefællen viser sig ikke at være syge, er jeg enig i, at man selvfølgelig ikke 

behøver tjekke børnene for sygdommen, idet den er recessiv.  

 

Opgave 3. Mælkesyge 

1. Forklar, hvordan et toksin kan virke som inhibitor på citratsyntetase: 

Citratsyntetasen omdanner normalt oxaloacetat, acetyl-CoA og vand til citrat og CoA. 

Toksinerne omdannet fra ketonerne i planten hvid hjortetrøst vil lægge sig som inhibitorer i 

citratsyntetasen. Idet enzymer er proteiner, der består af en række funktionelle grupper, kan 

disse reagere med andre kemiske stoffer (f.eks. toksiner), så enzymets aktive centrum 

blokeres. Enzymet mister enten noget af sin evne til at katalysere en proces eller den hele. 

           II-2 

II-3 

A a 

A AA Aa 

a Aa aa 
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Der findes forskellige typer af inhibitorer – de kompeitive inhibitorer ligner substratet og 

bindes som sagt til enzymets aktive område. De reagerer dog ikke som substratet og omsættes 

derfor ikke til produkt. De ikke-kompetitive inhibitorer konkurrerer ikke med substratet, idet 

de binder sig til et andet sted end det aktive område, hvorved enzymets struktur ændres, så 

substratet ikke længere passer i det aktive område – enzymets funktion vil derfor hæmmes 

eller hindres.  

 

2. Giv forslag til, hvordan man ved et kontrolleret laboratorieforsøg kan undersøge, om 

ketoner bliver omdannet af leverenzymer: 

Man kunne f.eks. fodre en ko med planten hvid hjortetrøst, hvorefter man som normalt 

morgenen efter malker koen. Koens kalv og en patient får udtaget leverceller. Disse 

leverceller dyrkes i flere forskellige petriskåle. Man skulle sørge for, at cellerne havde de 

optimale leveforhold, bl.a. ved at dyrke disse i et varmeskab ved 39°C, idet leveren har en 

meget høj forbrænding og derfor arbejder ved 1-2 grader over den normale legemstemperatur. 

Tre ekstra petriskåle skulle være kontrolforsøg, hvorfor kun den ene fik tilført leverceller fra 

kalven og den anden leverceller fra mennesket.  

Ketonerne i mælken skulle udfældes, og tilsættes til petriskålene. To af kontrolforsøgs-

petriskålene med leverceller skulle ikke tilsættes ketoner, mens den sidste petriskål skulle 

tilsættes ketoner. I alle glas tilsættes oxaloacetat, acetyl-CoA og vand. Herfter skulle alle 

petriskålene (inkl. kontrolforsøgene) sættes i varmeskabet, hvor man løbende holder øje med 

dem. Under et mikroskob kan man herefter se, om der dannes citrat og CoA i skålene. Hvis 

disse stoffer ikke er i skålene, vil man kunne påvise at leverenzymerne i levercellekolonien 

omdanner ketoner fra mælken til toksiner, der virker som inhibitor for enzymprocessen i figur 

2. De tre kontrolforsøgs-petriskåle skulle helst ingenting vise. 

 

3. Hvilke evolutionære fordele kan hvid hjortetrøst have ved at producere ketoner? Begrund 

dit svar. 

Hvis en ko spiser af den hvide hjortetrøst vil dens kalv ikke kunne katalysere processen vist i 

figur 2 af citratsyntetase, og dermed ikke få dannet citrat eller CoA, der bl.a. indgår i 

krebsecyklus og derved er af afgørende betydning for organismens ATP-produktion. Når 

kalven dør, vil den i hvert fald ikke igen spise af den hvide hjortetrøst, og koen vil (måske) 

heller ikke spise af planten igen. Koen er jo plantens prædator, og derfor er planten helt 
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afhængig af at stoppe koen med at spise den selv – for overlevelsens skyld. Igennem årene 

har de hjortetrøster, der har kunne producere ketoner, kunne overleve (eller måske ikke dem 

selv, men deres ”efterkommere”), og de, der ikke har produceret ketoner, er blevt udryddet af 

koen. Man kan sige, at planten har fået en selektionspræmie ved at kunne producere ketoner. 

 

4. Giv en biologisk forklaring på et af de nævnte symptomer. 

Acetyl-CoA er ”startskuddet” til citronsyrecyklus (også kendt som krebsecyklus), der giver 

NADH2 og FADH2 til respirationskæden. Hvis acetyl-CoA’s vej til citronsyrecyklus blokeres 

af toksiske stoffer, som den røde streg på figur 3 viser, vil citronsyrecyklus og dermed 

respirationskæden altså ikke kunne forløbe. Idet mængden af NADH2 og FADH2 mindskes, 

vil respirationskæden ske færre gange, og derfor vil der i sidste ende blive dannet færre ATP-

molekyler. ATP er kroppens kemiske energi, der går til alt der har med bevægelse at gøre. 

Derfor bliver personer med mælkesyge bl.a. sløve og får stive bevægelser, idet de mangler 

energi til kroppens arbejde.  

 

5. Forklar, hvorfor dyr og mennesker kan dø af mælkesyge. Inddrag figur 2 og figur 3. 

Som forklaret under spørgsmål 4 er citronsyrecyklus af overordentlig vigtig betydning for 

kroppen, fordi den afgiver NADH2 og FADH2 til respirationskæden og dermed opretholder 

stofskiftet i kroppen. I respirationskæden oxideres NADH2 og FADH2 til NADH og FADH i 

en stærkt exoterm proces, og denne frigjorte enegi anvendes til at danne ATP i større 

mængde. Hvis en organisme mangler energi, vil den først blive sløv, men til sidst er der ikke 

energi nok til at hjertet kan slå eller blodet kan transportere ilt rundt, og herefter vil 

organismen dø.  

 

Opgave 4. Rusmidler 

1. Beskriv proces 2 i figur 1 og angiv den enzymgruppe, som enzym 2 tilhører. 

Proces 2 i figur 1 omdanner 5-hydroxy-tryptofan til serotonin ved at fjerne et 

carbondioxidmolekyle fra carboxylgruppen. Carbonatomet, der går op til den primære amin, 

og hvor CO2 sad før, har nu i stedet fået en enkeltbinding til H, og en dobbeltbinding til det 

næste carbonatom (idet carbin har valens 4). Denne proces kaldes en decarboxylering, og 

katalyseres af enzymgruppen lyaser, der spalter og danner kovalente bindinger. Enzymet kan 
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måske kaldes 5-hydroxy-tryptofandecarboxylase, da et enzym navngives efter det substrat, 

som de angriber.  

 

2. Forklar, hvorfor ecstasy har stimulerende virkning på centralnervesystemet under rusen? 

Inddrag figur 2. 

I nervesystemet foregår overførslen af et impuls far et neuron til et andet ved brug af 

transmitterstoffer, idet synapsekløften er for stor til at impulsen kan passere direkte fra det 

ene neuron til det andet. Det ene neuron afgiver fra axonets endeknop et transmitterstof, som 

binder sig til en bestemt receptor på det næste neurons dendrit.  

Når aktionspotentialet kommer gennem aksonet påvirkes nogle Ca++-kanaler i membranen. 

Disse kanaler åbnes, hvorefter der strømmer Ca++-ioner ind i endeknoppen. Herefter frigives 

vesiklerne med serotonin til synapsekløften vha. exocytose. Der sker en diffusion over 

synapsekløften af serotonin, der sætter sig i de omtalte receptorer i den postsynaptiske 

membran. Herefter sættes en kemisk reaktion i gang, der får impulset til at fortsætte. Normalt 

(når der ikke er ecstasy tilstede) vil der ske en genoptagelse af transmitterstofferne i 

præsynapsen, men da denne genoptagelse ikke finder sted bliver serotonins virkning øget, 

idet det flere gange kan binde sig til serotonin-receptoren. Idet ecstasy bevirker at frigivelsen 

af serotonin sker meget massivt, vil der blive overført utrolig mange impulser på kort tid – 

impulserne fyrer afsted, og dette gør, at man får en rus. Ecstasy kan aktivere 

belønningssystemet, der ligger tæt på det frontale cortex, ved disse impulser. Når denne 

aktivering finder sted, udløses der velvære, der kan stige til eufori. 

 

3. Forklar, hvorfor brug af ecstasy kan have depression og irritabilitet som bivirkninger. 

Normalt vil det præsynaptiske neuron genoptage serotoninen i nye vesikler, men da ecstasy 

går ind og hæmmer genoptagelsen, vil der tilsidst være mangel på disse transmitterstoffer. 

Ingen transmitterstoffer, ingen videregivning af impulser, og derfor ingen glædesfølelse. 

Mængden af serotonin i centralnervesystemet har derfor stor betydning for, hvordan vores 

humør er.  

 

4. Forklar, hvordan antigen-antistofreaktionen kan anvendes til at påvise tilstedeværelse af 

nedbrydningsprodukter fra ecstasy. Inddrag figur 3. 
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For at fjerne ecstasy fra kroppen sker der en ekskretion (metabolisme, dvs. nedbrydning, og 

udskillelse gennem bl.a. sved). Ecstasy-antigener sidder i væsken i teststrimlen, og hvis 

huden indeholder ecstasyantistoffer (altså har taget ecstasy), vil disse bindes specifikt til 

antigenet, og dermed lave to og ikke én streg på en ecstasytest.  

 

5. Forklar, hvorfor en ecstasytest ikke kan anvendes til påvisning af indtagelse af heroin eller 

hash. 

Indtagelsen af ecstasy laver andre nedbrydningsprodukter end både hash eller heroin. 

Antigener for ecstasy er specifikke, og dermed er det helt specifikke antistoffer, der skal sætte 

sig. Hverken indtagelsen af heroin eller hash danner disse antistoffer, og derfor kan 

ecstasytesten ikke påvise disse andre rusmidler.  

 
Vurdering og karaktergivning 
 
Der lægges vægt på eksaminandens evne til at: 
– kunne strukturere og formidle stoffet med sikker anvendelse af fagudtryk 
Vurdering: Eksaminanden anvender gennem hele besvarelsen relevante 

fagudtryk. 

 

– vise faglig indsigt og overblik 
Vurdering: Eksaminanden har et pænt overblik men demonstrerer varierende 

grad af faglig indsigt.  

 

– inddrage relevante faglige elementer i en given problemstilling 
Vurdering: Eksaminanden  inddrager relevante faglige elementer 

i besvarelsen af fx 1.1 og 3.4. 

 

– forstå biologiske problemstillinger 
Vurdering: Eksaminanden viser varierende evne til at forstå biologiske 

problemstillinger i såvel teoretiske som eksperimentelle sammenhænge. 

 

– sætte ukendt materiale i relation til kendte biologiske problemstillinger 
Vurdering: Eksaminanden viser fx i 2.4 og 2.5 evne til at sætte ukendt fagligt 

stof i relation til kendt stof.  

 

– analysere og vurdere eksperimentelt arbejde i biologi 
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Vurdering: Eksaminanden viser overordnet forståelse af anvendelse af kontrol i 

forbindelse med eksperimentelt arbejde. Dette ses fx i besvarelsen af opgave 1.3 

og 3.2. 

 

– analysere og vurdere biologiske data 
Vurdering: Eksaminanden viser i besvarelsen af opgave 1.3, 1.4 og 1.5 evner til 

at analysere og vurdere data.  

 

– perspektivere sin biologiske viden og forholde sig til problemstillinger med 
biologisk indhold. 
Vurdering: Eksaminanden perspektiverer ikke i særlig høj grad sin biologiske 

viden. 

 

Helhedsvurdering 
Besvarelsen vurderes til at ligge i middelområdet. Besvarelsen er nogenlunde 

præcis og sammenhængende i sin fremstilling og analyse af biologiske problem-

stillinger og eksperimentelt arbejde. Der er dog en del fejl og mangler. 

 

Karakter: 7  
 

Elevbesvarelse 3 
________________________________________________________________ 
 

Opgave 1. Hæmokromatider 

 

1. Beskriv strukturen af proteinet vist i figur 1. 

Proteinet er skitseret med forskellige farver. Farverne beskriver eller står for forskellige slags 

funktioner og bindinger i proteinet. Det har nogle steder en spiral struktur. Nogle steder er 

proteinet skitseret med smalle streger og andre steder er stregerne meget tykkere. Denne 

forskel viser læseren at der er forskel på de forskellige dele af proteinet. 

 

2. Forklar, hvorfor det har betydning for HFE-proteinets funktion, at cystein erstattes af 

tyrosin. 

Når de to aminosyrer bliver ændret til hinanden, vil dette resultere i en ændring af proteinets 

funktion. Når proteinets funktion ændres, er der ikke noget protein til at gøre det som, det 

gamle protein skulle have gjort. Der vil derfor være en mangel. De to aminosyrer koder ikke 
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for det samme, der vil derfor mangle noget i forhold til en tænkelig funktion, når de 2 

aminosyrer erstatter hinanden.  

 

3. Forklar, hvorfor der ikke er tilsat DNA til prøven i brønd 2, se figur 2 

Der er ikke tilsat noget DNA til brønd nr. 2 fordi man skal være helt sikker på prøverne ikke 

smelter sammen med stigen/markøren. Og det er også smart at se, hvordan det ser ud når der 

ikke er nogle af generne til stede der kan give sygdommen. Så man ikke bliver i tvivl på 

noget tidspunkt. 

 

4. Tegn en stamtavle for personerne vist i restriktionsanalysen i figur 2. Angiv både 

fænotyper og genotyper. 

(Der står i denne opgave, at det er I-1 og I-2 der er raske, men eftersom de ikke har fået det 

samme resultat på restriktionsanalysen og da jeg ikke kan få det til at passe ellers, tror jeg 

snare det er I-2 og II-1 der er raske, og det er det jeg er gået ud fra ved denne besvarelse). 

 Se bilag. 

 

I: AsAs / Syg 

AsAr / 

Rask  

II: 

AsAr / 

Rask 

AsAs / 

Syg 

AsAs / 

Syg 

III: 

AsAr / 

Rask 

AsAr / 

Rask  

 

Person nr. 3 (I-1) er syg, da hun har begge gener for sygdommen. Hun har arvet et gen for 

sygdommen fra både sin mor og fra, og der er derfor risiko for, at hun kan give sygdommen 

videre til sine børn. 

 Person nr. 4 (I-2) er gift med nr. 3, han er ikke selv syg, men har et gen for 

sygdommen som han kan nedarve til sine børn. 

Person nr. 5 (II-1) er datter af person 3 og 4, hun har arvet et gen for sygdommen af sin 

far, men ikke noget gen for sin moder, så derfor er hun ikke selv syg, men igen kan hun 

nedarve det syge gen til sine børn. 
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 Person nr. 6 (II-2) er søn af person 3 og 4. Denne søn har været uheldig han har 

nemlig arvet gennet for sygdommen, af både sin mor og far, denne søn vil være syg, og han 

kan også give sin sygdom videre gennem generne til sine børn. 

 Person nr. 7 (II-3) er gift med person nr. 6. Denne person har arvet et gen for 

sygdommen fra både sin mor og far, og er derfor selv syg, og hun kan også nedarve genet til 

sine børn. 

Person nr. 8 (III-1) er barn af 6 og 7, der begge er syge, men dette barn har været meget 

heldigt, fordi hun kun har arvet genet til sygdommen fra den ene af sine forældre, hun er 

derfor heldig ikke selv at være syg, men som resten af familien kan hun give sit syge gen 

videre til sine børn. 

 Person nr. 9 (III-2) er også barn af person 6 og 7, men han har været lige så 

heldig som sin søster, da han kun har arvet et gen for sygdommen. Denne person er ikke selv 

syg, men kan give sygdommen videre gennem sine gener til sine børn. 

Hele familien har genet for hæmokromatose. Disse gener kan nedarves i mange generationer, 

endda uden, at der er nogle der bliver syge. Og pludselig en dag er der en der er uheldig, og 

sygdommen bryder ud igen i familien.  

 

5. Diskuter artiklens afsnit om familieundersøgelse 

Artiklens afsnit om familieundersøgelse er ikke så langt. Hvis man sidder i den situation, 

hvor man har fået konstateret sygdommen, kunne det godt tænkes man gerne vil have lidt 

flere informationer, om hvad der vil være smart at gøre. Men på den anden side, er det også 

godt der ikke står en masse informationer på læge sprog som den syge familie ikke forstår 

noget af, og måske bare bliver mere bange af at læse. Det ville måske trods alt være meget 

godt med lidt mere præcision om hvad der vil være smart at gøre, når man sidder i 

situationen. Og dog er det en artikel i et blad, så det kan også være kedeligt, at læse for den 

læser der syntes det er spændende at læse om sygdommen, for at lære noget nyt, men ikke har 

nogle personlig interesse i emnet 

 

Opgave 2. Frøspiring 

 

1. Forklar, hvorfor amylose nedbrydes under frøspiring 
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For at kunne vokse, skal planten lave fotosyntesen, og for at kunne dette skal planten bruge 

noget organisk stof. Dette kan planten selv lave ved respiration, og det er under denne proces 

der skal bruges glucose. Glucose kan planten få, ved at nedbryde amylose, og på den måde 

kan planten selv lave de stoffer den skal bruge for, at kunne vokse sig stor og stærk. 

 

2. Forklar, hvordan hydrolaser nedbryder amylose. Inddrag figur 1. 

Amylose eller også kaldt stivelse er et polysaccharid. For at kroppen og planter skal kunne 

bruge dette stof skal det nedbrydes til monosaccharidet glucose. Denne proces sker ved 3 

forskellige hydrolaser. Det er α-amylase der katalyserer hydrolysen af α-1,4-

glucosebindinger. (dette vil sige, at der skæres mellem C atom 1 i det første glucose molekyle 

og C-atom 4 i det næste C-atom. Sådan bliver α-amylase ved med at spalte, indtil der ikke er 

flere par. Dette kan også ses i figur 1). Den første hydrolyse der sker, er at amylose nedbrydes 

til Oligosaccharider såkaldt dekstriner, der efter til disaccharider og til sidst monosaccharidet 

glucose. Amylosen spaltes først til dekstriner der består af kæder på 5, 6 eller 7 glucose 

enheder. På figur 1 ville dette betyde, at der bliver klippet ved den første viste glucoseenhed 

og igen ved den sidste. Dette vil resultere i en dekstrin kæde på 6 glucoseenheder. Her efter 

vil dekstrinerne blive spaltet til maltose og maltotriose, hvor det sidstnævnte bliver dannet de 

steder der er et uligt antal glucoseenheder. Maltose består af 2 glucoseenheder og det vil 

betyde i vores lille ”forsøg” i figur 1, at der vil blive dannet 3 maltoseenheder og ingen 

maltotriose, da der er et lige antal glucoseenheder. Den sidste hydrolyse der sker, er at 

maltotrioseenhederne bliver spaltet til maltose og glucose. Når amylose spaltningen er 

reageret helt til ende vil der være dannet 87 % maltose og 13 % glucose.  

 

3. Forklar stigningen i vådvægt vist i figur 2. inddrag figur 3. 

Figur 2 viser 2 grafer, hvor der er tid i døgn ud af 1-aksen og vådvægten/tørvægten i gram op 

ad 2-aksen. Det er enligt meget logisk, at der vil være en stigning i vådvægten nu længere tid 

der går og nu stører planten bliver. Plantens frø lige i det øjeblik det bliver lagt i jorden er 

tørvægten, men lige så snart frøet har ligget i jorden lidt, begynder det at spire. Rødderne 

begynder, at optage vand fra jorden og derpå stiger vådvægten i planten. Det er tydeligt, hvis 

man kigger på figur 3, at se hvordan planterne vokser med rødder, grene, blade og frugter. 

Frøet bliver ikke meget støre som det kan ses i figur 3, lige meget hvor lang tid der går. 

Tørvægten vil derfor blive en mindre procentdel af planten nu støre planten bliver. Nu stører 
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planten bliver nu mere har den brug for vand, og derfor stiger vådvægten også i takt med 

denne vækst. 

 

4. Forklar faldet i tørvægt vist i figur 2 

Som også skrevet i spørgsmål 3, er det kun frøet der virkelig er tørvægt, lige så snart frøet har 

ligget lidt i jorden, vil det begynde, at optage vand så planten kan vokse. Og ved, at optage 

vand, bliver tørvægten mindre og vådvægten støre. 

 

5. Skitser dine forventninger til forsættelsen af graferne i figur 2 på vedlagte bilag og 

begrund dine skitser. 

Se bilag. [Tegning af grafer vedlagt besvarelsen] 

Jeg forventer, at tørvægten vil blive ved med at falde. Der vil hele tiden være en vis tørvægt i 

planten, men den vil blive en mindre og mindre procentdel af planten efter hånden som 

planten bliver stører. Tørvægten vil måske på et tidspunkt ligge sig på et konstant niveau. 

Noget der kunne få tørvægten til at stige kraftigt ville være hvis der kom tørke, eller planten 

på andre måder ikke kunne få vand. Så vil planten dø, og vandet vil forsvinde fra planten, og 

derfor vil der være meget mere tørvægt. 

 Som også nævn ovenfor tror jeg vådvægten bliver ved med i takt med, at 

planten vokser. Og som også nævnt vil vådvægten falde meget drastisk hvis der på en eller 

anden måde sker en ydre ændring, så planten ikke kan få vand. Vandet vil fordampe fra 

planten og kun efterlade tørvægt.  

 

Opgave 4. Rusmidler 

 

1. Beskriv proces 2 i figur 1 og angiv den enzymgruppe, som enzym 2 tilhører.  

Ved proces 2 sker der det, at der bliver skabt en kovalent binding mellem et C-atom og et H-

atom. Dette sker ved fra spaltning af CO2. Det enzym der bruges ved denne proces tilhører 

den gruppe af enzymer der hedder: Lyaser 

 

2. Forklar, hvorfor ecstasy har stimulerende virkning på centralnervesystemet, under 

rusen? Inddrag figur 2  
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For enden af neuronet er endeknoppen. I endeknoppen ligger der nogle vesikler der 

indeholder serotonin (Se figur 2)Synapsen består af en præsynaptisk neuron, en synapse 

spalte og et postsynaptisk neuron. Når aktionspotentialet når gennem neuronet, vil en helt 

speciel Ca++-kanal åbne, og der strømmer Ca++-ioner ind i endeknoppen. Dette resulterer i, at 

vesiklerne med serotoninen bliver smeltet sammen med membranen og det frigiver 

serotoninen, der diffusere over synapse spalten, hvor det bliver optaget af serotonin 

receptorer der sidder i den postsynaptiske neuron. Denne stimulering sætter en kemisk 

reaktion i gang, der sørger for, at Na+-ioner begynder, at strømme ind i cellen. Det resultere i, 

at det indre miljø bliver mindre negativt, og hvis tærskelværdien overskrides, vil der kommet 

et aktionspotentiale og informationen/impulsen vil være videreført.  Samtidig vil 

genoptagelsen af serotonin i den præsynaptiske neutron begynde, denne proces er dog så 

langsom, at det andet kan nå at ske først.  

Figur 2 visser en synapse, med endeknop og synapsespalte. Det ses på figuren 

hvordan serotoninen bliver udsendt fra vesiklerne ud i synapsespalte og optaget ved hjælp af 

receptorer i det postsynaptiske neuron. 

 Når folk begynder, at tage ecstasy betyder det, at der sker en massiv frigivelse 

af serotonin til synapse spalten som vist i figur 2. Når der kommer så meget serotonin ud i 

synapse spalten, vil serotoninen begynde at påvirke det postsynaptiske neuron, og dens 

receptorer som vist i figur 2, der vil sende impulserne videre. Når der kommer meget 

serotonin ud i synapse spalten vil der blive ved med at blive sendt impulser, det er denne 

konstant store impuls vandring der gør, at folk der tager ecstasy bliver stimuleret under rusen.  

 

3. Forklar, hvorfor brug af ecstasy kan have depression og irritabilitet som bivirkning. 

Ecstasy frigiver ikke kun mere serotonin til synapse spalten, den går også ind og hæmmer 

genoptagelsen af serotonin til det præsynaptiske neuron. Dette resultere i, at der ikke kommer 

ret meget serotonin tilbage, som kan bruges næste gang der kommer en impuls. Denne 

mangel på serotonin gør, at der bliver mangel på serotonin. Så når det næste impuls kommer, 

vil der ikke blive udskilt ret meget serotonin til synapse spalten, og derved bliver 

stimuleringen af det postsynaptiske neuron mindre. Situationen bliver kun værre, da der 

denne gang igen ikke bliver genoptaget ret meget serotonin, så der bliver endnu mindre 

serotonin næste gang. Det er denne mangel på serotonin i synapsen der forårsager depression 

og irritabilitet. 
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4. Forklar, hvordan antigen-antifrektion kan anvendes til at påvise tilstedeværelse af 

nedbrydningsprodukt fra ecstasy. Inddrag figur 3. 

Når man bruger antigen-antifrektions metoden, producere man, ved hjælp af bioteknologi, 

nogle antigener og nogle anti-antigener. Antigenerne ligger man under det hvide felt på testen 

og under kontrolstregen ligger der nogle anti-antigener, der binder sig til prøven lige meget 

om den er positiv eller ej, og det er derfor der kommer en kontrolstreg som vist på figur 3. 

Når nedbrydningsprodukterne fra ecstasy kommer forbi området med antigener binder de sig 

til antigenerne. Hvis der ikke er nogle efterladen skaber i prøven til denne gå direkte til 

kontrol stregen, hvor der vil komme en streg som bevis på at prøven virker. Men hvis der er 

blevet båret antigener med i prøven er det fordi der er rester fra ecstasy i prøven og disse vil 

binde sig ved påvisningsstregen og anti-antigenerne vil stadig vise kontrolstregen. Det er i 

aflæsningsvinduet som vist på figur 3 man kan aflæse om man er negativ eller positiv. En 

streg = NEGATIV, 2 streger = POSITIV! Det er fordi de nedbrydningsstoffer der kommer fra 

ecstasy er proteiner, og fordi de er proteiner kan man lave nogle meget specifikke antistoffer, 

der vises på testen. 

 

5. Forklar, hvorfor en exstasytest ikke kan anvendes til påvisning af indtagelse af heroin 

eller hash. 

Det er fordi disse to stoffer (heroin og hash) ikke efterlader rastprodukter i sekreterne eller på 

huden. Disse stoffer sender deres stoffer tilbage til blodet, hvor efter det bliver renset 

ud/nedbrudt. De efterladenskaber heroin og hash efterlader sig, er heller ikke proteiner og 

derfor kan denne antigen-antifrektions metode ikke anvendes. 

 

Vurdering og karaktergivning 
 
Der lægges vægt på eksaminandens evne til at: 
– kunne strukturere og formidle stoffet med sikker anvendelse af fagudtryk 
Vurdering: Struktureringen af opgaven og anvendelsen af fagudtryk giver 

indtryk af, at eksaminanden kun har en begrænset indsigt i kernestoffet, hvilket fx fremgår af 

svaret i opgave 1.1, 2.1 og 4.2.  

 
– vise faglig indsigt og overblik 
Vurdering: Eksaminanden viser tilstrækkelig faglig indsigt med upræcise og overfladiske 

svar som fx i besvarelse af opgave 2.3, 4.1, og 4.3  

 
– inddrage relevante faglige elementer i en given problemstilling 
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Vurdering: Besvarelsen giver indtryk af, at eksaminanden ikke i særlig høj 

grad fx i besvarelse af 1.2 og 2.3 og 2.4 evner at inddrage kernefaglige elementer i opgavens 

problemstillinger. 

 

– forstå biologiske problemstillinger 
Vurdering: Eksaminanden udviser ikke stor forståelse for biologiske problemstillinger 

hvilket bl.a. fremgår af besvarelsen af opgave 2.2, 2.4 og 2.5 

 
– sætte ukendt materiale i relation til kendte biologiske problemstillinger 
Vurdering: Eksaminanden udviser kun tilstrækkelig evne til at sætte ukendt materiale i 

relation til kendte problemstillinger, hvilket bl.a. fremgår af besvarelsen af 

opgave 4.4 

 
– analysere og vurdere eksperimentelt arbejde i biologi 
Vurdering: Eksaminanden kan i ringe omfang vurdere eksperimentelt arbejde, hvilket fx ses i 

besvarelsen af opgave 1.4 

 
– analysere og vurdere biologiske data 
Vurdering: Biologiske data analyseres og vurderes i besvarelsen på et netop acceptabelt 

niveau  

 
– perspektivere sin biologiske viden og forholde sig til problemstillinger 
med biologisk indhold. 
Vurdering: Eksaminanden kan kun i meget begrænset omfang vurdere biologisk viden, jf. 

besvarelsen af opgave 1.5 

 

Helhedsvurdering: 
Besvarelsen vurderes til at honorere de krav, der skal opfyldes, for at 

præstationen kan betegnes som tilstrækkelig. Eksaminanden formulerer sig 

overfladisk og til tider for lærebogsnært og demonstrerer minimal indsigt i 

fagets mål. 

 
Karakter: 02 
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Typeord 
 
En kort forklaring på typeord, der benyttes i skriftlige biologiopgaver 
 
Afbild: 
Grafisk fremstilling af data. Enheder angives. 
 
Analyser: 
En grundig gennemgang og forklaring af data, fx en figur. Afslut gerne med en 
konklusion, hvis det er muligt. En ren beskrivelse er ikke tilstrækkelig. 
 
Angiv: 
Et kort præcist svar, fx enkeltord eller talværdi. 
 
Baggrund, på baggrund af: 
Besvarelsen skal tage udgangspunkt i det materiale, figur eller lignende, der 
henvises til. 
 
Begrund: 
Besvarelsen skal uddybes, så det tydeligt fremgår, hvilke faglige overvejelser, 
der ligger bag dit svar. 
 
Beregn: 
De i opgaven angivne værdier (tal) skal bruges til at beregne resultater. 
Delresultater og enheder angives. 
 
Diskuter: 
Fremdrag fordele og ulemper ved de faglige problemstillinger. Argumenter for 
og imod, inddrag forskellige betragtninger fx miljømæssige, medicinske eller 
politiske. Afslut gerne med en konklusion, hvis det er muligt. 
 
Forklar: 
Besvarelsen skal bygge på biologisk viden og forståelse. De konkrete resultater 
eller figurer sættes i forbindelse med den teoretiske baggrund. Det kan 
forekomme, at der er flere forklaringer på en problemstilling. 
 
Forsøg/eksperiment, giv forslag til: 
Besvarelsen kan indeholde en beskrivelse af en metode og dens princip og evt. 
en forsøgsopstilling. 
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Forslag, giv forslag til:  
Et eller få udvalgte forslag er tilstrækkelige. Begrund dit eller dine forslag. 
 
Hypotese, opstil en hypotese: 
Fagligt begrundede forventede udfald af et forsøg/eksperiment. Hypotesens 
holdbarhed kan afprøves eksperimentelt. 
 
Inddrag: 
I besvarelsen skal de ønskede data, fx en figur anvendes. 
 
Redegør, for: 
En redegørelse er en struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en 
biologisk problemstilling. 
 
Skitser: 
Dette kan fx være en kort tekst, en graf med aksebenævnelser, et forsøg, en 
forsøgsopstilling. Der er ikke krav om præcise værdier, men kun tendenser. 
 
Tegn: 
En tegning skal entydigt vise det, der spørges efter. Det kan fx være en celle 
eller analyseresultater. Der er krav om præcise angivelser. 
 
Vurder: 
På baggrund af biologisk viden og evt. en analyse vægtes synspunkter for og 
imod en problemstilling. Konkluder, når det er muligt. 
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8 gode råd 
 
 

• Læs alle opgaver igennem, inden du vælger hvilke, du vil besvare. 
 

• Vær opmærksom på hvilke krav, der stilles i opgaven, fx beskrivelse, 
forklaring, diskussion og vurdering. 

 
• Svar så kort og præcist som muligt på de stillede spørgsmål. Skriv ikke 

fyld – mængden af tekst giver ikke i sig selv bedre karakter. 
 

• Undlad at skrive indledninger til opgaverne og at gentage de stillede 
spørgsmål i din opgavebesvarelse. 

 
• Besvar altid alle de opgaver, der forlanges i besvarelsen og spring aldrig 

et delspørgsmål over. Planlæg din tid, så du når det hele. 
 

• Brug bøgerne til opslag. Undlad at skrive afsnit af efter bøger eller hente 
hele afsnit ind fra harddisken. 

 
• Læs korrektur på din besvarelse og kontroller, at du har svaret præcist på 

alt, hvad der bliver spurgt om. 
 
• Anvend biologiske fagudtryk frem for dagligdagsudtryk. 
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Skriv til opgavekommissionen 
 
Opgavekommissionen får hvert år gode og udbytterige tilbagemeldinger om 
årets opgavesæt fra censorkorpset.  
Vi er imidlertid også interesserede i tilbagemeldinger fra andre kolleger, der har 
haft elever til skriftlig prøve i biologi A. Vi vil derfor gerne modtage 
kommentarer til studentereksamenssættet 2009. 
 
Vi er bl.a. interesserede i at høre meninger om: 
 
- Skriftlig prøve set i relation til den daglige undervisning 
- Ideer til udviklingsarbejde indenfor faget affødt af erfaringerne med skriftlig    
    prøve 
 
 
Vi vil bede om, at eventuelle kommentarer sendes til formanden for 
opgavekommissionen Jørgen Baungaard Hansen   
på baungaard@ribekatedralskole.dk eller til fagkonsulent Anne Krarup på An-
ne.Krarup@uvm.dk 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
på opgavekommissionens vegne 
Anne Krarup, Fagkonsulent    
   
 
 


