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Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 
 

 
Hermed udsendes evalueringen af den skriftlige prøve i biologi A maj 2010.   
 
Evalueringen indeholder henvisning til opgavesæt, statistik over valgfrekvenser 
og karakterfordeling, den indledende censur, censorkommentarer til 
opgavesættene, tre udvalgte elevbesvarelser fra årets prøver, 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 2010 
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Opgavesæt 
Opgavesættene fra skriftlig prøve i biologi A maj 2010 kan findes på  
http://www.uvm.dk/Uddannelse/Gymnasiale%20uddannelser/Proever%20og%20eksamen/Ti
dligere%20skriftlige%20opgavesaet%20stx%20og%20hf.aspx 
Opgavesættet fra sygeeksamen i august 2010 kan findes samme sted, men det indgår ikke i 
evalueringen. 
 
Opgaverne 2010 
Tirsdag den 25. maj 2010 

Opgave 1 Proteinet ficolin-3 
Opgave 2 Odderen 
Opgave 3 Sørestaurering 
Opgave 4 Stamceller 

 
Fredag den 28.maj 2010 

Opgave 1 Hormonfortyrrende stoffer 
Opgave 2 Gæring 
Opgave 3 N2-fiksering 
Opgave 4 Pyrogener 

 
Statistik 
I 2010 var 2094 (2425 i 2009) elever  til prøve i biologi A.  
 
Opgavevalg tirsdag d. 25. maj 
 

Opgavenummer 1 2 3 4 
Valgfrekvens % 24,2 28,6 22,8 24,4 

 

Elevernes valg af opgaver 25. maj 2010
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Opgavevalg fredag d. 28. maj 
 

Opgavenummer 1 2 3 4 
Valgfrekvens % 25,4 23,9 22,6 28,9 

 
Elevernes valg af opgaver 28. maj 2010
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Karakterfordeling  
 

Karakter -3   00 02 4 7 10 12 
Antal eksaminander 3 113 313 549 669 365 82 

 

Karakterfordeling 
biologi A 2010

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Karakterer

K
ar

ak
te

rf
or

de
lin

g 
(%

)

Antal elever

-3 00 02 4 7 10 12

 

Side 5 



 
Karaktergennemsnit 
 
Karatergennemsnit: 5,8 
 
 
Den indledende censur 
 
Indledende censur vedrørende skriftlig prøve i biologi A tirsdag d. 25. maj 2010 
        
Resultatet af den indledende censur. 
De censorer, der har deltaget i den indledende censur, har nu rettet/vurderet et antal 
besvarelser - omkring 25 pr censor - og givet os kommentarer til opgavesættet som held og til 
de enkelte opgaver. 
 
Kommentarer vedrørende opgavesættet: 
Opgavesættet fungerer som helhed godt. Det er overvejende let at differentiere selvom ikke 
alle opgaver er lige gode at differentiere på. En del elever svarer alment/generelt, kun få 
kommer rigtigt i dybden og det ser ikke ud til, at der er så mange besvarelser helt i top, 
ligesom der kun er ganske få, der ser ud til ikke at kunne bestå. 
 
Kommentarer til enkeltopgaver, der bør tages højde for ved vurderingen af 
opgavebesvarelserne: 
Opgave 1 
   
Opgave 2 
Velargumenterede forslag til undersøgelser skal honoreres. 
 
Opgave 3 
Spørgsmål 3.2. Elever, der svarer, at N:P er begrænsende for algevækst i de perioder, hvor 
N:P er under 7, skal have fuld valuta for svaret.  
 
Spørgsmål 3.3 Det kan forventes, at der svares, at det er fordi, N indgår i flere organiske og 
uorganiske molekyler end P. 
 
Opgave 4 
Kun få nævner mitose. Generelle overvejelser om celledeling og celledifferentiering skal 
honoreres. 
 
 
Indledende censur vedrørende skriftlig prøve i biologi A fredag d. 28. maj 2010 
        
Resultatet af den indledende censur. 
De censorer, der har deltaget i den indledende censur, har nu rettet/vurderet et antal 
besvarelser - omkring 25 pr censor - og givet os kommentarer til opgavesættet som held og til 
de enkelte opgaver. 
 

Side 6 



Kommentarer vedrørende opgavesættet: 
Opgavesættet er velfungerende og let at differentiere på. Fin bredde i opgavesættet, og 
fordelingen af besvarelserne mellem de fire opgaver er meget lige. En del elever svarer mere 
overfladisk og færre kommer rigtigt i dybden.  
 
Kommentarer til enkeltopgaver, der bør tages højde for ved vurderingen af 
opgavebesvarelserne: 
Ud fra censorernes tilbagemeldinger er der ingen enkeltopgaver eller enkeltspørgsmål, som 
systematisk besvares forkert eller ikke forstås, og der er derfor ingen anledning til 
kommentarer om særlige forhold vedrørende de enkelte opgaver.  
 
 
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 begge opgavesæt. 
”Et rigtig godt eksamenssæt, som det har været let at arbejde med og differentiere på.” 
”Synes generelt, at opgaverne var gode, og der var flere spørgsmål, som alle elever burde 
kunne gå lige til.”  
”Der er besvarelse fra hele klasser der tilsyneladende ikke har trænet typeord eller måske 
endda skriftlig opgaver. ” 
” Elevbesvarelserne er bedre end sidste år… De er lette at rette – der er ikke længere tendens 
til at skrive de lange unødvendige historier og det er rart.” 
” Eleverne besvarelser tyder på at de ikke får ”trænet” nok. Alt for mange elever kan ”læse” 
men ikke forstå opgaven og ender med at lave besvarelser der er overfladiske og mangelful-
de.” 
 
25. maj  
”Helt overordnet synes jeg at det har været et godt opgavesæt. Det har været forholdsvis 
nemt at differentiere eleverne. Teksten og figurmaterialet er flot gennemarbejdet og 
opgaverne virker både relevante og interessante.” 
”Der er ganske få rigtig gode besvarelser og ganske få der falder helt igennem. Måske er 
sættet ikke nemt at differentiere på, og for nemt/ordinært for de dygtige elever.   
Mange elever svarer ikke på det de bliver spurgt om – der er også en tendens til kun at 
beskrive – eksempelvis i opgave 2.4 og 2.5. Det er et problem at de ikke læser hvad de skal. ” 
 
28. maj 
”Som helhed et velfungerende sæt med meget forskelligartede opgaver og med en rigtig god 
blanding af biologiens discipliner. 
Opgaverne var ligeledes konstrueret til stor svar-differentieringsmulighed: den knap så 
funderede elev burde kunne svare noget til de fleste spørgsmål, mens den velkørende elev fik 
gode chancer for at vise sin indsigt.” 
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2. Kommentarer til enkeltopgaver 
Tirsdag d. 25. maj 
 
Opgave 1. 
” Supergod opgave, hvor det i høj grad har været let at differentiere på de forskellige 
besvarelser.” 
”Det er desværre stadigt almindeligt at anvende udtrykket "sygt gen"! 
Begreberne fænotype og genotype volder vanskeligheder - her skal der sættes ind i undervis-
ningen.” 
 
Opgave 2 
”En udmærket opgave, som mange elever har valgt, men som de færreste kan besvare fyl-
destgørende.” 
”- Mange har problemer med at foreslå en relevant metode til fødesammensætning hos 
odderen. 
- Nærmest ingen af besvarelserne tager hensyn til at der er anvendt en log skala i figurerne”. 
”Fint med odderopgaven hvor der kan bruges populationsbiologi, men eleverne har også 
andre muligheder for forklaring – ganske få elever har populationsbiologi med i denne 
omgang men nu bliver det nok trænet. ” 
”Spørgsmål 2.1 kan for rigtig mange synes overordentligt svært, fordi deres felterfaringer og 
egentlige viden om dyr i naturen er ringe. Ellers er opgaven god…” 
 
Opgave 3 
Ved den mundltige evaluering fremkom kritik af anvendelsen af N:P-forhold i spørgsmål 2 
og 3. Formuleringen blev ønsket mere præcis fx enten N eller P fremfor forholdet N:P. 
” Hvis man skal tegne en graf må det være for at analysere noget, andet, end det at finde ud 
af, hvornår forholdet mellem N og P er optimalt. 
En analyse af f.eks. grafen, der skal belyse sammenhængen mellem A-vitamin og PCB kunne 
være en analyse værd.” 
 
Opgave 4 
” OK opgave, men det er vanskeligt at differentiere mellem besvarelserne. Ganske få nævner 
mitose.” 
 
Fredag d. 28. maj 
 
Opgave 1 
”Fungerer godt, eleverne har fattet ideen i opgaven. I spørgsmål 3 kommer de ikke helt i 
dybden med forklaringerne, men er da på sporet. Spørgsmål 5 synes jeg ikke de tager så godt 
fat på. Få nævner kilderne til de østrogene stoffer udover de nævnte i materialet.” 
”Generelt et godt emne med muligheder for perspektiveringer i spørgsmål 5.” 
  
Opgave 2 
”Delopgave 3. rigtig mange elever svarer - som sædvanlig - ved at skrive at kurven går op og 
så flader den ud. Forkert er det ikke, men jo ingen forklaring.” 
”Spørgsmål1: et godt spørgsmål. Men det er lidt uhyggeligt at så mange elever ikke ved hvad 
et kontrolforsøg dækker over. Endda i disse metode-tider! Og at det skal være et kontrolfor-
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søg til ”ovennævnte eksperiment”, ja det læser mange højt og flot forbi og begynder at varie-
re temperatur og pH og hvad de ellers har prøvet i undervisningen. 
Sp.2: fint med noget afbildning. Mange klarer det flot, men der er altså også en del der kom-
mer ud med en diskontinuert x-akse eller undlader betegnelser og enheder på akserne. Så 
basale ting burde de da have lært allerede i NV og iøvrigt fået holdt ved lige gennem tre års 
undervisning i de naturvidenskabelige fag. 
Sp.3: der er i den grad fortsat behov for at lære eleverne at en forklaring ikke betyder at de 
skal beskrive den tegnede graf. Alt for mange nøjes med det.  Så det med typeordene skal der 
stedse fokus på i undervisningen frem mod eksamen. 
Sp.4: godt spørgsmål. Men alt for mange roder sig ud i glykolyse og hvad ved jeg. Igen foku-
seres der ikke på ”den viste reaktion”. I dette tilfælde måske fordi de ikke kan stille noget op 
med reaktionen i figuren.  
Sp.5: her er det jeg mener at langt hovedparten kører helt af sporet. Det er da helt uhyrligt at 
så mange elever ikke ved hvad en (gær)celle skal bruge ATP til!!! Når det går højt er det til 
formering eller til vækst. Ikke helt forkert, men bare en anelse mere af den faglige præcision 
ville være skønt.” 
 
Opgave 3 
”Fungerer fint. De fleste elever har de forklaringer, der skal til.” 
”Ligeledes en god opgave med et velvalgt emne. Gode brugbare figurer. Almen biologisk 
viden honoreres.” 
 
Opgave 4 
”Afkræver ikke meget faglig viden for at kunne skrive noget generelt.” 
” I spørgsmål 1 sjældent særlig grundigt gennemgået, opgaven lægger åbenbart op til en 
overfladisk gennemgang. I underspørgsmål 3 kommer der forventeligt mange kreative mere 
eller mindre relevante forslag. Ellers fungerer opgaven som helhed godt, men er lidt svær at 
differentiere på.” 
 
 

3. Gode råd og andet 
 
Der var ingen Gode råd fra censorerne til opgavekommissionen. De gode råd var i højere 
grad rettet mod undervisningen og derfor råd til os alle. 
Der kan fortsat arbejdes med at træne eleverne i at læse og forstå opgaver og typeord. Ved 
den mundtlige censur blev det især fremhævet, at der er et stort behov for at arbejde med at 
træne eleverne i faglige forklaringer og fagligt begrundede svar, hvori der anvendes faglig 
terminologi.  
”Eleverne har fortsat vanskeligt ved at læse og anvende opgavetekst og typeord. Mange 
besvarelser indeholder fortsat afskrift af opgavetekst. Det honoreres der ikke for, hvilket er 
vigtigt at indskærpe for eleverne.” 
” Eleverne har svært ved at forklare/ analysere. Mange beskriver f.eks grafen over gæring, 
og kommer derved ikke i dybden med selve biologien. Et andet problem er, at eleverne ikke 
svarer direkte på det spurgte, men finder noget i bogen om emnet, som de mere eller mindre 
skriver af-. Dette er selvfølgelig ikke opgavernes skyld, men viser at eleverne ikke er trænede 
nok i det, eller ar de ikke er istand til at gøre det.” 
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Eksempler på elevbesvarelser fra årets prøve - med begrundet 
karakter 
 
Elevbesvarelse 1 og 3 er fra prøven tirsdag d. 25. maj, og elevbesvarelse 2 er fra prøven 
fredag d. 28. maj. 
________________________________________________________________ 
Elevbesvarelse 1 

Eksamen – Biologi A 
 
Opgave 1 – Proteinet ficolin-3 

1. Som der står i artiklen, skal den arvelige defekt være nedarvet fra både personens mor 
og far. Dette tyder på, at der er tale om en såkaldt recessiv nedarvning, hvor personen 
skal være homozygot dvs. have to ens alleler for at have sygdommen. Hvis 
sygdommen havde haft en dominant nedarvning, ville det være nok, hvis bare en af 
forældrene havde givet det pågældende allel videre, idet dette allel ville dominere 
over den anden forældres videregivne allel, og sidstnævnte allel dermed ville være 
ubetydeligt. Personer med dette hul i immunforsvaret vil således have genotypen aa, 
idet små bogstaver indikerer recessive alleler, mens forældrene enten også vil være 
homozygote og have genotypen aa eller bare være bærere af defekten og have 
genotypen Aa. Ingen af forældrene kan dog have genotypen AA, da begge alleler i så 
fald vil være dominante, og der dermed ikke kan gives et recessivt allel videre til 
barnet. Det står intet om, at det skulle være knyttet til et bestemt køn og dermed være 
bundet til kønskromosomerne, så jeg går ud fra, at der her er tale om en autosomal 
recessiv nedarvning. 

 
2. Som man kan se på figur 1, er baserækkefølgen for den raske og den syge person ens 

indtil 5. triplet, hvor koden bliver helt anderledes. Men hvis man kigger grundigt på 
det, vil man opdage, at baserækkefølgen faktisk er den samme, men den bare er rykket 
i forhold til tripletterne, fordi det første C i 5. triplet er bortfaldet. Der er således tale 
om en frameshift-mutation, idet læserammen for den genetiske kode ændres. Den 
genetiske kode læses nemlig i tripletter (tre baser), og hvis en base lige pludselig 
bortfalder, vil det betyde, at resten af koden rykker sig, således at tripletterne bliver 
helt anderledes. 

 
3. Idet læserammen ændres, vil tripletterne kode for nogle helt andre aminosyrer, som 

sandsynligvis vil ændre proteinets struktur drastisk. I dette tilfælde ændres 
aminosyrekæden fra glutaminsyre-glycin-arginin-alanin-leucin-prolin-valin-
fenylalanin hos den raske person til glutaminsyre-glycin-arginin-alanin-serin-
glutamin-serin-fenylalanin/leucin (alt efter hvad den sidste base i tripletten, som man 
ikke kan se på figuren, er) hos den syge. Når selve aminosyrerne i et protein ændres, 
taler om proteinets primære struktur, som netop udgøres af aminosyre-
sammensætningen. Proteinets sekundære struktur udgøres af aminosyrekædens 
(peptidkædens) rummelige struktur, som kan arrangeres i α-helixstruktur (spiral) eller 
β-foldebladsstruktur (en form for plan, bølget struktur). Disse strukturer fremkommer 
på grund af hydrogenbindinger mellem aminosyrernes radikaler, som eksempelvis kan 
være α-bindinger, og dermed vil danne α-helixstruktur, eller β, som vil danne β-
foldebladsstruktur. Proteinets tertiære struktur er, hvordan disse sekundære strukturer 
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’krølles’ sammen. Dette sker også gennem hydrogenbindinger eller eventuelle 
svovlbroer, men har oftest ikke en overordnet symmetrisk struktur, men nærmere bare 
ser ud til at være krøllet sammen på tilfældig vis. Proteinets sidste og kvarternære 
struktur opstår, hvis proteinet er bygget sammen af flere peptidkæder. Som man kan 
se erstattes leucin og valin i den ’raske’ kode med serin i den defekte kode. Dette har 
stor betydning, da både leucin og valin er upolære molekyle, mens serin er polært. 
Ydermere erstattes prolin af glutaminsyre, hvor prolin igen er et upolært molekyle, 
men her erstattes det så af det negativt ladede molekyle glutaminsyre. Alt dette vil 
selvfølgelig have betydning for den primæres struktur, som det allerede er nævnt, men 
det vil i allerhøjeste grad også få betydning for resten af strukturerne. 
Hydrogenbindinger forekommer nemlig kun ved polære molekyler og idet to upolære 
molekyler, som ikke før indgik i hydrogenbindinger, erstattes af et polært molekyle, 
ændres strukturen markant, da serin sandsynligvis vil indgå hydrogenbindinger med 
andre polære molekyler i peptidet. At det upolære prolin erstattes af glutaminsyre får 
også stor betydning, da glutaminsyre sandsynligvis vil indgå ionbindinger med andre 
ladede molekyler. Disse nydannede hydrogen- og ionbindinger vil således ændre både 
den sekundære og tertiære drastisk og dermed også ændre proteinets kvarternære 
struktur, hvis proteinet har sådan en, idet peptidkæderne her også bindes sammen af 
hydrogen- og ionbindinger. Da proteinets struktur er essentielt for dets funktion, 
betyder alt dette i sidste ende, at proteinets funktion ændres drastisk, eller at det 
simpelthen bare bliver ubrugeligt. 

 
4. Som man kan se, har person 1 og 2 et tykt bånd ligesom kontrollen, mens forældrene 

kun har ca. halvt så tykke bånd. Dette betyder, at person 1 og 2 må have genotypen 
AA og altså har den fulde mængde ficolin-3 i blodet, som de burde have ligesom 
kontrollen. Forældre har derimod kun den halve mængde ficolin-3 og må derfor begge 
være heterozygote og have genotypen Aa, således at halvdelen af deres DNA koder 
for og dermed producerer ficolin-3, mens den anden halvdel ikke gør. Patienten selv 
angivet med nr. 5 har dog slet intet bånd og producerer dermed ikke ficolin-3, hvilket 
betyder, at denne har genotypen aa. (Den mærkelig fænotypeangivelse på stamtræet 
skyldes, at man ikke kender patientens køn, men personen er i hvert fald syg.) 

 
5. Normalt vil man behandle lungebetændelse og andre infektioner med antibiotika, men 

i visse tilfælde kan det være svært at få bugt med disse sygdomme på trods af 
antibiotika. Bakterierne, der har inficeret vævet, kan nemlig være resistente overfor 
visse former for antibiotika. Når man behandler med antibiotika, går man ud fra at 
man slår alle bakterierne ihjel, men det er desværre ikke hele sandheden. Der vil 
nemlig altid være nogle få bakterier tilbage, som har overlevet, fordi de bedre kan tåle 
antibiotika og har, hvad man kalder en nedsat antibiotikafølsomhed. Når alle de andre 
antibiotikafølsomme bakterier er døde, er der lige pludselig gode vækstbetingelser for 
de overlevende resistente bakterier, som så vil opformere sig og dominere, så 
bakteriesamfundet nu udelukkende består af antibiotikaresistente bakterier. Bakterier 
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har også den egenskab, at de kan udveksle større eller mindre mængder DNA, så hvis 
de lige pludselig opdager, at et bestemt gen, der giver antibiotikaresistens, er brugbart, 
kan det hurtigt blive spredt til resten af populationen. Der behøver således kun at være 
få overlevende bakterier og dermed få resistensgener til stede for, at et helt 
bakteriesamfund kan drage nytte af det, når det bliver nødvendigt. Disse 
multiresistente bakterier, der kan tåle alle mulige former for antibiotika, er således 
meget svære at behandle. De multiresistente bakterier dannes som sagt, hvis der er 
gode vækstforhold i og med, at alle de andre bakterier er døde. Derfor ses disse 
bakterier f.eks. i forbindelse med svineproduktion, hvor der er en konstant tilførsel af 
antibiotika, så man skaber et konstant selektivt pres, hvor bakterierne hele tiden 
presses til at forsøge at overleve, således at det er de multiresistente bakterier, der er 
tilbage i sidste ende og har gode levevilkår, fordi alle de andre tidligere konkurrerende 
bakterier er slået ihjel. Også brugen af såkaldt bredspektret antibiotika til for eksempel 
behandling af lungebetændelse kan være problematisk, idet det rammer flere 
forskellige typer bakterier og dermed også nogle af de naturligt forekommende. Dette 
gør det langt nemmere for nye sygdomsfremkaldende bakterier at dominere i kroppen, 
da de netop ikke har nær så mange andre bakterier at konkurrere med, og dette kan 
også gøre dem langt sværere at bekæmpe. Slutteligt kan det også tænkes, at visse 
former for lungebetændelse skyldes virusinfektioner og ikke bakterier, hvilket også 
gør det langt sværere at behandle med antibiotika, da antibiotika kun virker på 
bakterier ved for eksempel at hæmme cellevægsdannelse eller proteinsyntesen hos 
bakterier. Idet virus ikke selv laver proteinsyntese og andre processer, som bakterier 
gør, virker antibiotika således ikke mod virus. 

 
Opgave 3 – Sørestaurering 

1.  

Jeg valgte at lade tiden være datoerne, da det på den måde er nemmere at angive 
tidsperioder. N:P-forholdet har ikke nogen enhed, da det netop er forholdet mellem 
disse og ikke eksempelvis koncentrationerne, der beregnes og afbildes. Den lyserøde 
linje indikerer algernes N:P-krav. 

N:P som funktion af tiden
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2. Som der står i teksten, kræver algerne mindst 7 gange så meget N som P til deres 

vækst, og N:P er dermed begrænsende, når det er under 7. Dette sker i den lange 
periode mellem den 6. maj og den 17. september (disse datoer er, hvor N:P-forholdet 
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er over 7 igen), som man også kan se på diagrammet, idet N:P-værdien ligger under 
den lyserøde streg. N:P-værdien dykker dog også kort, men meget omkring den 22. 
april, hvorefter den er oppe over 7 igen den 6. maj. 

 
3. N:P-forholdet kan være den begrænsende faktor for algevæksten i overfladevandet, 

fordi overfladevandet har lys-, ilt-, temperatur og pH-forholdene i orden. Der er 
nemlig forskellige begrænsende faktorer for alger. Hvis der eksempelvis ikke er lys 
nok, kan de ikke lave fotosyntese, og lys fungerer dermed som begrænsende faktor. 
Den begrænsende faktor er defineret ved at være det stof eller omgivelsesfaktor, der 
er mindst af i forhold til organismens krav, og dette kunne eksempelvis være lys. 
Alger, planter og organismer i al almindelighed behøver både N og P for at kunne 
fungere, idet disse indgår i dannelse af bl.a. DNA, RNA, aminosyrer og ATP, som 
alle jo har brug for. Forholdet mellem N og P skal som sagt være over 7 for, at algerne 
kan vokse, så algerne har altså brug for langt mere N end P. Den begrænsende faktor 
vil således være N:P-forholdet, idet det ikke nytter noget for algerne, at der er en 
masse P til stede, hvis den skal danne eksempelvis DNA, for til dette behøver den 
også N, men der derimod skal være 7 N for hver P for, at N:P-forholdet ikke skal 
være den begrænsende faktor. 

 
4. Anabaena kan forekomme i store mængder i sommermånederne, fordi der her er gode 

lysforhold. Som man kan se på figur 2, optager cyanobakterien CO2 og danner 
kulhydrat, hvilket må ses som en forenkling af fotosyntesen. For at kunne lave 
fotosyntese har Anabaena dog brug for sollys, og det får den netop om sommeren. 
Som man også kan se på figuren, så optager cyanobakterien faktisk uorganiske 
kvælstof i form af N2 (også kaldet kvælstoffiksering), hvilket giver den en fordel i 
forhold til andre bakterier. De fleste bakterier kan nemlig kun optage N gennem andre 
organiske forbindelser som fx nitrat, så idet at denne bakterier kan optage 
uorganiskbundet N, giver det den en konkurrencefordel, idet dens begrænsende faktor 
ikke er N, men nærmere lys. I overfladevandet er der på grund af det lave N:P-forhold 
om sommeren ikke så mange alger, og dermed bliver sigtdybden bedre, og der 
trænger mere lys ned til Anabaena, så den kan lave endnu mere fotosyntese og 
formere sig. 

 
5. Jeg ville bl.a. foreslå braklægning af den omkringliggende landbrugsjord, fordi det for 

hovedparten af algerne er indholdet af nitrogen i vandet, som er den begrænsende 
faktor. Hvis man således begrænser tilførslen af N endnu mere ved at braklægge 
jorden, vil det betyde, at der kommer færre alger og sigtdybden dermed bliver større. 

 
Opgave 4 – stamceller 

1. Som man kan se på figur 1, stammer alle cellerne fra det samme befrugtede æg og da 
der bare er tale om almindelig celledeling, vil alle cellerne altså være genetisk ens. 

 
2. Voksenstamceller vil, som man også kan se på figur 1, differentiere sig således, at de 

kun kan udvikle sig til få typer celler. Som man kan se på figuren, vil nogle kunne 
udvikle sig til lever-, lunge- og tarmceller, mens andre vil kunne udvikle sig til 
knogle-, muskel-, blodkar- og blodceller, mens andre igen vil kunne udvikle sig til 
hud- og nerveceller. Det, der sker efterhånden, som fostret udvikler sig, og cellerne 
deler sig, er nemlig, at der sker en geninaktivering, således at cellerne bliver mere og 
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mere specifikke og ikke lige pludselig kan udvikle sig til noget andet, idet generne, 
der kunne få en celle til at blive en levercelle, er inaktiveret i en nervecelle for 
eksempel. Derfor bliver stamcellerne efterhånden mere og mere differentierede 
således, at de kun kan udvikle sig til visse typer, når fostret er noget over et vist 
stadie. 

 
3. Blodtypebestemmelse er i princippet ligegyldigt, når man anvender det kunstige blod, 

fordi det netop er af typen 0 Rh-. Denne blodtype kan gives til alle, fordi dens 
blodceller ikke har nogen form for antigener på overfladen, hvilket 0 og – indikerer, 
hvilket betyder, at det er ligegyldigt, hvilke antistoffer patienterne har i blodet, da 
ingen af disse vil binde sig til blodcellerne og få blodet til at agglutinere. Dette gælder 
for både det kunstige blod og ’normalt’ blod af typen 0 Rh-, for selvom 0 Rh- ikke har 
nogen antigener, men til gengæld har alle antistoffer i blodet, betyder dette ikke noget, 
da det kun er selve blodlegemerne og ikke al blodplasmaet, der gives videre ved en 
transfusion. 

 
4. Hvis man modtager den forkerte blodtype ved transfusion, vil ens blod som før nævnt 

agglutinere. Dette betyder, at de antistoffer, man har i blodet, vil binde sig til 
blodlegemerne og få blodet til at klumpe sammen, hvilket er dødeligt. Hvis man 
eksempelvis har blodtypen A Rh– har man antistoffer mod blodlegemerne B og 
rhesus, så hvis man modtager blodlegemer af denne slags, vil ens blod agglutinere. 
Der er dog også en fare for at videregive sygdomme som HIV og hepatitis ved 
blodtransfusion, og dette kan være et langt større problem, idet der går et stykke tid, 
før man kan påvise eksempelvis HIV. HIV påvises vha. den såkaldte ELISA-test, 
hvor man tester for en sygdom eller en virus vha. antistoffer i blodet. Problemet er 
bare, at der går et stykke tid, fra man er smittet, til man har nok antistoffer i blodet til, 
at det kan måles. Derfor kan man i princippet blive smittet med HIV gennem 
blodtransfusion, selvom blodet er blevet testet, og dette beskytter det kunstige blod 
imod, da man jo her har taget stamceller fra et foster, som man må formode ikke er 
smittet med HIV, og videreudviklet disse celler til blodceller uden, at de kan være 
blevet inficeret. 

 
5. Kunstigt blod vil ikke ligesom andre stamceller kunne forårsage kræft, idet blodceller 

ikke har nogen kerne. Kræft er i korte træk, at en eller flere celler begynder at dele sig 
uhæmmet, og for at dette kan ske, skal der være en kerne med DNA tilstede. Det er 
nemlig DNA’et, der koder for replikationen og kopieret DNA, der føres videre over i 
de nye celler, som også vil dele sig uhæmmet. Idet blodceller ikke har noget DNA at 
kopiere, er der heller ikke nogen risiko for kræft på trods af, at det er dannet ud fra 
stamceller. 

 
 
Vurdering og karaktergivning 
 
Der lægges vægt på eksaminandens evne til at:  
 

– kunne strukturere og formidle stoffet med sikker anvendelse af fagudtryk 
Vurdering: Eksaminanden formidler sin biologiske viden forbilledligt. Besvarelsen er flot 
struktureret, og hele vejen igennem besvarelsen demonstreres der sikker brug af fagud-
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tryk, dog med enkelte, uvæsentlige mangler (der skrives fx ”almindelig celledeling” i ste-
det for ”mitose” i 4.1). Besvarelsen er kort og præcist fokuseret. 

 
– vise faglig indsigt og overblik  
Vurdering: Eksaminanden demonstrerer stor faglig indsigt, fx i 1.5 samt i 4.2 og 4.4. 

 
– inddrage relevante faglige elementer i en given problemstilling  
Vurdering: Eksaminanden udviser fortrinlig evne til at inddrage sin teoretiske viden i be-
svarelsen og på baggrund af sin viden analyseres fx figur 1 i spørgsmål 4.   

 
– forstå biologiske problemstillinger  
Vurdering: Eksaminanden har rigtig god forståelse for problemstillingerne, der behand-
les i opgaverne, og giver oftest velunderbyggede svar som fx i 1.1, 3.3 og 4. 

 
– sætte ukendt materiale i relation til kendte biologiske problemstillinger  
Vurdering: Eksaminanden evner i høj grad at inddrage opgavens oplysninger i sin besva-
relse. Dette ses fx i besvarelse af 1.1, 1.4, 3.4 og 4.3. 

 
– analysere og vurdere eksperimentelt arbejde i biologi  
Vurdering: Eksaminanden inddrager naturligt resultaterne fra det eksperimentelle arbej-
de i forbindelse med besvarelse af 1.4.  

 
– analysere og vurdere biologiske data  
Vurdering: Eksaminanden analyserer fint de biologisk data i besvarelsen af fx opgave 
1.1, 1.3, og 3.3. 

 
– perspektivere sin biologiske viden og forholde sig til problemstillinger med biologisk 

indhold.  
Vurdering: Eksaminanden perspektiverer sin biologiske viden på udmærket måde i besva-
relsen af fx 1.3 og 1.5. 

 
Helhedsvurdering 
 
Besvarelsen er præcis og yderst fokuseret i forhold til de stillede spørgsmål og der inddrages 
stor set kun relevant stof. Der er kun få, uvæsentlige mangler. Der udvises et flot fagligt 
overblik og fin evne til at bruge fagudtryk. Oplysningerne i opgaven analyseres og anvendes 
på en sikker måde i besvarelsen af de enkelte spørgsmål. 
 
Karakter: 12 
 
________________________________________________________________ 
Elevbesvarelse 2 
 
Opgave 1. Hormonforstyrrende stoffer 
1. Stofferne ftalater og parabener kan, som andre hormonforstyrrende stoffer, binde sig til 
kroppens hormonreceptorer ligesom de rigtige kønshormoner. Stofferne kan passere gennem 
cellemembranen, der består af et dobbeltlag fosforlipider, og binde sig til 
østrogenreceptorerne i cellens cytoplasma. Stofferne må således være både vand og 
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fedtopløselige for at passere gennem cellemembranen som vist på figur 1. 
Fosforlipidmolekylet består nemlig af en fosfatgruppe, der polær, og de to fedtsyrekæder er 
upolære. 
 
2. Østrogenlignende stoffer som ftalater og parabener kan i større eller mindre grad binde sig 
til østrogenreceptorerne, hvorefter proteinsyntesen begynder. Trods den svage binding til 
receptorerne og den svage virkning, er de ikke som østrogen bundet til et transportprotein i 
blodet. Fordi østrogen bindes til et transportprotein bliver det passivt. Dvs. østrogenlignende 
stoffer, der ikke bindes til transportproteiner, findes i langt højere grad i aktiv form i blodet 
end det naturligt forekommende østrogen. Derfor kan det være svært at regulere de 
østrogenlignende stoffer lige så præcist som naturlige østrogener. 
 
3. De østrogenlignende stoffer kan, ligesom østrogen, passere moderkagen hos gravide og har 
derfor mulighed for at påvirke fostret. Hankønsfostre er særlig udsatte, fordi fostrene har et 
Y-kromosom, der kan påvirkes af frit østrogen. Kønskirtlerne udvikler sig til testikler, der 
danner det mandlige hormon, testosteron. Dette får fosteret til at udvikle sig i hanlig retning, 
men hvis der som sagt er for meget frit, ikke proteinbundet østrogen til stede i fostrets 
omgivende miljø på tidspunktet, hvor denne udvikling sker, udvikles testiklerne ikke rigtigt. 
Der dannes herved ikke nok testosteron og fosterets kønsudvikling bliver ikke normal. Dette 
kan være en af grundende til, rotternes afkom blev født med misdannede kønsorganer. 
 
4. Antihormonet kan binde sig til de receptorer, hvor de hormonforstyrrende stoffer skulle 
have siddet, hvorved de hæmmer udskillelsen af overordnede kønshormoner. Antihormonets 
binding til receptorerne fungerer ligesom nøglen til en lås, dog uden at der sker en kemisk 
reaktion. Man kan sige, antihormonet fungerer som en antagonist, da den passer til 
receptoren, men dannelsen og udskillelsen af kønshormonerne forløber ikke. 
 
5. Ja, det er et faktum, at puberteten i dag starter flere år tidligere end for 100 år siden. Flere 
og flere piger oplever tidligere vækst af bryster og får sin menstruation tidligere end hidtil. 
Jeg mener ikke, det kun er pga. de hormonforstyrrende stoffer. Bedre ernæring og en tur i 
solariet har også været medvirkende til denne udvikling. I modsætning til den tidlige 
menstruation kan hård fysisk træning med et for lille energiindtag forsinke menstruationen og 
den kvindelige udvikling. Fedme hjælper også til tidlig dannelse af bryster, da kirtlerne 
hovedsageligt består af fedt.  
Som sagt er nogle af konsekvenserne for tidlig udsættelse for hormonforstyrrende stoffer 
tidlig udvikling af bryster, penis, testikler og pung, ægløsningscyklus og menstruation, 
sædvæske- og sædcelleproduktion.  
 
Opgave 2. Gæring 
1. Et kontrolforsøg kunne bestå af en koble kun tilsat vand og glucose dvs. ren sukkervand. 
Min hypotese er, at vandet ville veje det samme, fordi der ikke er gærceller til at ”spise” 
sukkermolekylerne og omdanne det til ATP for at kunne vokse og spise mere sukker. 
 
2. Se graf 
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3. Grafen viser groft set at jo længere tid der går, des mindre vægttab observeres der. 
Vægttabet er størst de første 11 timer, hvorefter kurven flader ud, og vægttabet minimeres.  
Lagfasen er det første gærcellerne kommer til, når de skal omstille sig til omgivelserne, det 
nye vækstmiljø, og etablere sig. Det er den tid, det tager for gærcellerne at omstille sig til de 
nye vækstbetingelser. I denne fase deler cellerne sig ikke, antallet af gærceller er derfor 
konstant. Denne fase tager ca. 1 time i dette tilfælde og der er intet vægttab. 
Herefter bruger gærcellerne sukkermolekylerne til dannelse af ATP ved at omdanne ethanol 
og kuldioxid (Se under punkt 4). ATP bruger gærcellerne til vækst og formering. Denne fase 
kaldes den eksponentielle vækstfase. Ud fra grafen kan man godt se en tendens til dette: 
Gærcellerne har her tilpasset sig miljøet og fordobler deres antal i løbet af en generationstid. 
Derfor er vægttabet størst i denne periode, da sukkermolekylerne bliver optaget af 
gærcellerne. 
Der omdannes mere og mere sukker, gærcellerne vokser og vokser, indtil stationærfasen nås. 
Det er på mange måder en overlevelses fase, hvor nogle celler dør og bliver næring for andre, 
som kan vokse og dele sig. Derfor er antallet af gærceller mere eller mindre konstant, ligesom 
det akkumulerede vægttab. Dette skyldes, at sukker er blevet den begrænsende faktor. 
Efter stationærfasen kommer dødsfasen, hvor antallet af gærceller som regel er eksponentiel 
aftagende og vægttabet er konstant. Dvs. da cellerne dør, er vægten af kolben konstant. 
Denne fase er endnu ikke nået, da vægttabet stadig stiger en smule. Her forløber 
stationærfasen stadig. 
 
4. Gærceller danner ATP i glycolysen ved at omdanne kulhydrater til CO2 og ethanol.  

Alkoholgærings ligning: C6H12O6  2 C2H5OH + 2 CO2 + 2 ATP 
Omdannelsen fra ethanol til ethanal sker vha. et co-enzym. Der afgives 2 H+-atomer, hvoraf 
det ene optages af co-enzymet NAD+ og det andet afgives. Herved bliver ethanol oxideret. 
Det kaldes også en dehydrogenering. Den næste reaktion, der sker, kaldes for en hydrolyse. 
Co-enzymet NAD+ spalter igen lige som før H+-atomet under optagelse af H2O.  
Der kan gendannes det nødvendige NAD+ til brug i glycolysen, så denne kan danne en smule 
ATP. 
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Processen illustreret af figur 3 giver i sig selv ingen energi (ATP). Det er ren og skær 
gendannelsen af co-enzymerne, der igen kan bruges i glycolysen til nedbrydning af 
sukkermolekyler. 
 
5. ATP skal bruges til gærcellens øvrige processer. Dens stofskifte sikrer gærcellen både 
energi (ATP) til dens livsprocesser og byggesten i form af organiske molekyler til dens 
opbygning. Desuden hvis gærcellen skal have transporteret molekyler over membranen vha. 
aktiv transport kræves der energi i form af ATP. 
 
Opgave 3. N2-fiksering 
1. Som det kan ses på figur 1 omdanner Rhizobium-bakterierne i rodknoldcellerne 
atmosfærisk kvælstof (N2) til ammoniak, der derefter indbygges i aminosyrer som 
aminogrupper. Bakterierne kan bryde den svære trippelbinding vha. et enzym, nitrogenase, 
der spalter de to N-atomer, der hver går sammen med 3 H-atomer.  

Naturlig kvælstoffiksering: N2 + 3 H2  2 NH3  organisk N (-NH2) 
Dette giver en utrolig stor konkurrencefordel for begge parter, hvis næringssalte (som N) er 
den begrænsede faktor eller ikke er tilgængelige for planten i den rette form. Den symbiotiske 
kvælstoffiksering betyder, at begge parter har gavn af samlivet. Bakterierne får bl.a. sukker 
og vand (energiholdige stoffer) fra planten, der modtager organiske N-forbindelser, 
aminosyrer, og dermed kvælstof fra bakterierne. Dette kan også ses ud fra figur 1.  
 
2. Den føromtalte nitrogenase i Rhizobium-bakterierne er kun aktiv under anaerobe forhold, 
dvs. forhold uden ilt, og kun når bakterierne lever i symbiose med ærteplanten. Det skyldes at 
planten og bakterien, som vist på figur 3, danner leghæmoglobinmolekyler, der kan binde ilt, 
O2, og dermed sikre det anaerobe miljø. Sammen fungerer de stærkere. 
 
3. Figur 2 viser, bakterien modtager O2 bundet til Lb, leghæmoglobin, der inde i bakterien 
spaltes til H2O og frit Lb, der derefter afgives til planten. Bakterien har brug for vand, hvor 
H-atomerne bl.a. binder sig til den atmosfæriske N2, hvorved NH3 dannes og afgives til 
planten. Nedbrydningen af N til organiske forbindelser er meget energikrævende. Det 
resterende O2, der bliver fra spaltet fra vandet, bruges i respirationen, hvor der dannes ATP, 
som bakterien har brug for, for at kunne udføre fx kvælstoffikseringen. 

Respirationsligningen: C6H12O6 + 6 O2  6 CO2 + 6 H2O + 30 ATP 
 
4. Et højt nitratindhold (NO3

- -indhold) kan skyldes andre bakterier i jorden, der omdanner 
nitrit til nitrat. Dette nedsætter N2-fikseringen i Rhizobium-bakterier, fordi planten ikke 
behøver bakterierne mere. Takket være bakterierne kunne ærteplanten vokse i et miljø med 
lavt kvælstofkoncentration. Nu hvor der er nitrogenforbindelser til stede i jorden, behøver 
planten ikke at benytte sig af bakterierne. Planten kan selv ved symport, hvor en negativ ion 
optages sammen med en H+ via specifikke transportproteiner i rodhårenes cellemembran, 
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optage NO3
-. Planten skærer således forbindelsen til bakterierne af, hvorved de ikke får 

energiholdige stoffer fra planten, så de kan udfører deres livsprocesser. Det kan være en af 
grundene til, et højt NO3

- -indhold i jorden nedsætter N2-fikseringen i Rhizobium-bakterierne. 
 
5. Når ærteplanten nedpløjes, vil planten blive nedbrudt af mikroorganismer, og jorden vil 
blive gødet med kvælstof. Det gavner de efterfølgende afgrøder. Princippet bruges i 
økologiske landbrug, hvor man skifter mellem at dyrke ærteplanter og korn på samme mark. 
Det er en effektivisering af landbruget og uden brug af kunstgødning, der kan give 
miljøproblemer senere hen. 
 
 
Vurdering og karaktergivning 
 
Der lægges vægt på eksaminandens evne til at: 
 
– kunne strukturere og formidle stoffet med sikker anvendelse af fagudtryk 
Vurdering: Eksaminanden evner at strukturere og formidle biologisk stof og anvender 
biologiske fagudtryk gennem hele opgaven.  
 
– vise faglig indsigt og overblik 
Vurdering: Eksaminanden viser faglig indsigt og overblik i flere af besvarelserne, men kunne 
med fordel være mere fokuseret i besvarelsen fx 1.3, 1.5 og 2.4. 
 
– inddrage relevante faglige elementer i en given problemstilling 
Vurdering: Eksaminanden er i stand til at inddrage relevante faglige elementer i besvarelsen 
af fx 1.2 og 3.1. 
 
– forstå biologiske problemstillinger 
Vurdering: Eksaminanden viser god forståelse for biologiske problemstillinger i såvel 
teoretiske som eksperimentelle sammenhænge. 
 
– sætte ukendt materiale i relation til kendte biologiske problemstillinger 
Vurdering: Eksaminanden viser varierende evne til at sætte ukendt materiale i relation til 
kendte problemstillinger. Dette fremgår af besvarelse 1.2, 3.2 og 3.3 
 
– analysere og vurdere eksperimentelt arbejde i biologi 
Vurdering: Eksaminanden viser forståelse for det kontrollerede eksperiment i besvarelsen af 
opgave 2.1 
 
– analysere og vurdere biologiske data 
Vurdering: Eksaminanden viser i besvarelse af 2.2, en forståelse for logistisk vækst, men får 
ikke forklaret det observerede vægttab. 
 
– perspektivere sin biologiske viden og forholde sig til problemstillinger med 
biologisk indhold. 
Vurdering: Eksaminanden er ufokuseret i perspektivering af sin biologiske viden. Dette ses fx 
i besvarelsen af 1.5. 
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Helhedsvurdering: 
Besvarelsen vurderes til at ligge i middelområdet. Eksaminanden viser god forståelse for 
biologiske problemstillinger i såvel teoretiske som eksperimentelle sammenhænge samt evne 
til perspektivering til problemstillinger med biologisk indhold. Besvarelsen er dog præget af 
en del mangler. 
 
Karakter: 7 
 
________________________________________________________________ 
Elevbesvarelse 3 
 
Opgave 2. Odderen 
 

1. Giv forslag til, hvordan man kan undersøge den procentvise fødesammensætning 
i en odderpopulation. 
 
I et naturområde er de tilstedeværende arter af dyr og planter repræsenteret af et antal 
individer. En samling af individer der tilhører samme art og som lever inden for et af-
grænset område, kaldes for en population. I dette tilfælde odderen.  
Naturforvaltere har ofte stor interesse i at kunne bestemme en populations størrelse, 
idet at den er et vigtigt udtryk for arternes trivsel i naturområdet. På samme måde er 
det at kunne bestemme en populations størrelse vigtigt for at kunne vurdere om fx ud-
nyttelsen af havets ressourcer af fisk og pattedyr ser på et forsvarligt, bæredygtigt 
grundlag.  
Dette kunne være nogle af de tanker som ville ligge bag en undersøgelse som denne 
 
For at undersøge en populations størrelse, bruges der følgende hovedtyper af metoder 
: 

− Direkte optælling/metoder. 
− Indirekte observationer. 

 
Man ville kunne lave denne undersøgelse ved observationer. Først finder man ud af 
hvor mange oddere der var i et det/et begrænsede område (den direkte optælling), og 
herefter tage en teoretisk undersøgelse af antallet af de forskellige arter af dyr, og 
hvilke specifikke arter (i dette tilfælde, dyr som lever i vandet), som lever det samme 
sted (de indirekte observationer). Odderen er det eneste større levende pattedyr i dens 
område/biotop (dette ser vi som en ”selvfølge” idet at opgaven beskriver at dens fore-
trukne biotoper fx er uforstyrrede vandløb og afsides beliggende søer, moser eller 
fjordområder). Når man så har antallet af individer i odderpopulationen og et teoretisk 
overblik over antallet af de andre forskellige arter, kan vi så skabe os en nogenlunde 
klar procentvis fødesammensætning for en odderpopulation. Vi kan altså se hvordan 
de forskellige arter bliver udnyttet til føde af odderen, og observere hvordan de for-
skellige arters ”antal” formindskes, og herefter finder vi de forskellige procenter af ar-
terne som er udnyttet. 

 
2. Forklar, hvorfor odderen har et relativt højt indhold af PCB. Inddrag figur 1. 
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PCB (polychlorerede bifenyler). PCB er en svært nedbrydelig miljøgift. PCB er fedt-
opløseligt og svært at nedbryde i naturen (svært nedbrydelig miljøgift). 
PCB-stofferne har været anvendt i industrien, som bl.a. brandhæmmer i maling, køle-
væske og tryksværte. Disse stoffer er også med til at skade dyrs og menneskers for-
plantning, idet at det har vist sig at have en østrogen effekt.  
 
På figur 3 er der nævnt 5 forskellige havdyrs-arter. Hvis vi så sammenligner ”pinde”-
diagrammet med vores 5 arter med figur 2’s cirkeldiagram, hvor der er beskrevet hvor 
odderens procentvise fødesammensætning, kan vi se at de fisk der indeholder mest 
PCB (de arter som er nævnt i figur 3), er samtidig de fisk som odderen spiser mest. 
Grundet at odderen har et så højt indhold af PCB er, at idet den indtager de forskellige 
havdyr, indtager den samtidig deres PCB, grundet at PCB, som sagt, er fedtopløseligt. 
Der er en chance for at odderen selv har en hvis mængde PCB i kroppen og den 
mængde bliver kun større idet at den indtager mere i form af dens føde. En anden teori 
kunne være at odderen kun har fået PCB ind i kroppen via den føde. Der er en chance 
for at fiskene der lever i området, har ”transporteret” stoffet fra et andet område af, og 
så overført det til odderens område.  

 
3. Vurder, om resultaterne i figur 4 bekræfter de opstillede hypotese. 

 
På en måde ’ja’, og på en måde ’nej’. ’Ja’ i den forstand at det er klart forståeligt at 
forskerne kan se sammen sammenhængen, idet at det lader til at et stort antal oddere 
med PCB-indhold også har A-vitaminmangel. På figur 4 handler det om A-
vitaminindhold i fedtvævet. Det kunne jo tænkes, at idet PCB optages i fedt og A-
vitamin også et fedtopløseligt vitamin, vil det have en indvirkning på A-
vitaminindholdet. 
Et muligt ’nej’, i den forstand at A-vitamin kan fx optages gennem føde som fx fisk 
(som odderen spiser). Der er en chance for at (hvis vi opsætter en lille teori) der har 
været en form for ”mangel” af fisk, og på den måde har odderen ikke fået den mæng-
de af A-vitamin som den har brug for. 

 
4. Forklar resultaterne vist i figur 5. 

 
På figur 5, kan vi tydeligt se, at jo højere PCB-indhold, jo større sygdomshyppighed 
er der. 
Her kunne det tænkes at PCB har en indflydelse på immunforsvaret.  
 
En hollandsk undersøgelse har vist, at nogle sæler, som døde i 1988 (de havde en vi-
rusinfektion, som man mente nedsatte immunforsvaret), at sælerne havde nedsat im-
munforsvar inden virusinfektionen, som følge af kemiske stoffer. 
De hollandske forskere fodrede i to år spættede sæler med sild fra henholdsvis Atlan-
terhavet og fra den mere forurenede Østersø. Forsøget viste at sæler fodret med Øster-
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søsild i løbet af to år fik nedsat immunforsvar samtidig med, at de fik et fire gange 
højre indhold af PCB i spæklaget 1. 

 
5. Giv mulige forklaringer på ændringerne i odderens udbredelse i Danmark. 

 
Som vi for fortalt helt i starten af opgavebeskrivelsen, så ved vi at i 1960’erne og 
1970’erne gik bestanden af odderne kraftigt tilbage. Hvis vi ser på det første Dan-
markskort fra 1984-1986, så kan vi se et markeret område, hvis vi så sammenligner 
med de næste kort fra henholdsvis 1991, 1996 og 2000, kan vi se at områderne (1984-
1986 til 2000) har vokset sig til næsten det dobbelte areal. 

 
 
Opgave 3. Sørestaurering  
 

1. Afbild N:P som funktion af tiden. Anvend regneark eller millimeterpapir. 
 
Findes på bilaget.  

 
2.  Angiv, i hvilke perioder N:P er begrænsende for algevækst i overfladen af van-

det. 
 
I perioderne : 

− 09-04 til 22-04 
− 20-05 til 26-08 
− 17-09 til 07-10 
− 04-11 til 02-12 
…er der begrænsende for algevækst (kan ses på regnearket (bilaget)).  

 
3. Forklar, hvorfor forholdet mellem N og P kan være en begrænsende faktor for 

algevækst i overfladevandet.  
 
Tilføjelsen af fosfor (P) og kvælstof (N) har størst betydning for søernes miljøtilstand, 
idet en stor tilføjelse af disse næringsstoffer giver gode vækstbetingelser for de mikro-
skopiske alger, planteplanktonet, som svæver frit i søernes vandmasser. 
En stor tæthed af planteplankton i det øverste vandlag kan medføre intet lys når bed til 
de store vandplanter som gror på bunden af søerne.  
En stor produktion af planteplankton kan medføre at iltindholdet i søerne bliver dårli-
gere fordi en del af algerne konstant dør og synker ned i bunden hvor de nedbrydes 
under stort iltforbrug. Den store nedbrydning af alger giver også anledning til ophob-

                                                           
1 Hvis der er tvivl om oplysninger om den hollandske undersøgelse til dette spørgsmål, så findes det beskrevet i 
vores helt normale grundbog : 
Økotoksikologi – Pesticider og østrogenlignende stoffer, skrevet af Carsten Bagge Jensen og Paul Paludan-
Müller- 
Forlag : Nucleus 
1. udgave, 2. oplag 2000 
Oplysninger om undersøgelsen er fundet på side 48-49.  
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ning af næringsstoffer, specielt fosfor, i søbunden. Disse næringsstoffer kan senere 
frigives til søens vandmasser og derved være årsag til en opblomstring af planke-
plankton hver sommer. 
Normalt er fosfor den faktor der begrænser væksten af plankeplankton i rene søer. 
Hvis en sø er næringsstofbelastet, kommer fosfortilførelsen hovedsageligt med hus-
spildevandet dvs. fra renseanlæg og spredt ved bebyggelse. Hovedparten af kvælstof-
tilførslen kommer derimod fra landbrugsarealerne. 
 
Idet at der er mangel på frit ilt i stedet, benyttes nitrat, altså vil der ske en nitratrespi-
ration.  
Nogle bakterier (som der er i alger) udfører en anaerob respiration. Det glæder for de 
såkaldte denitrificerende bakterier, når de lever under anaerobe forhold. I disse tilfæl-
de vil bakterierne nedbryde det organiske materiale under anvendelse af nitrat, som 
oxidationsmiddel i stedet for ilt. Ved processen omdannes nitraten til frit kvælstof.  

 
4. Vælg en af slægterne Ceratium eller Anabaena og giv forslag til, hvorfor den kan 

forekomme i store mængder netop i sommermånederne. Inddrag figur 2. 
 
Anabaena : 
 
Dette kan skyldes fotosyntesen. Fotosyntesen foregår naturligvis udmærket i de tem-
peraturer, der er almindelige i sommerhalvåret i Danmark, men faktisk foregår der i 
fotosyntes i fersk- og saltvand helt ned til frysepunktet. Det er specielle alger, der er 
aktive om vinteren under isen, skønt temperaturen og/eller lysmængden er begrænset 
for aktiviteten. Fotosyntese kan også hæmmes af for meget lys, idet farvestofferne kan 
ødelægges. 
Høj temperatur (fx 40°C) hæmmer fotosyntesen i de fleste planter, men visse blå-
grønne alger er tilpasset til at leve i ”varme kilder” og kan lave fotosyntese temperatu-
rer op til 60°C.  

 
5. Vælg en af overstående ideer, som du vil anbefale. Begrund dit valg. 

 

Fjerne bundmateriale: 
 
Idet at alt dødt materiale dør, synker ned i bunden hvor de nedbrydes under stort 
iltforbrug. Den store nedbrydning af alger giver også anledning til ophobning af 
næringsstoffer, specielt fosfor, i søbunden. 
Hvis man fjernede alt dette dækkende bundmateriale, ville sigtdyben blive bedre. 

 
Opgave 4. Stamceller 
 

1. Forklar, hvorfor cellerne vist i figur 1 er genetisk ens. 
 
Grundet at de er ens er grundet at alle stamcellerne kommer fra et befrugtet æg. Dvs. 
at for at stamcellerne skal kunne udvikle sig, skal de være af samme genetik. Ellers vil 
der kunne fremkomme komplikationer. 
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2. Forklar, hvorfor voksenstemceller kun kan udvikle sig til få typer af celler. Ind-

drag figur 1. 
 
Selve fosterstamcellen er den stamcelle der ligger til grund for hele proceduren. Efter 
fosterstamcellen kommer voksenstamcellerne som ligesom fungerer som ”understam-
celler”. Vi formår altså at voksenstamcellerne hver koder for noget forskelligt, og på 
den måde kan de kun udvikle sig til få typer af celler. Fosterstamcellen klare resten. 
 

3. Forklar, hvorfor man kan undlade blodtypebestemmelse, hvis man bruger kun-
stigt blod. 
 
Blod er den væske, som fylder blodkarsystemet og flyder gennem kroppen. Blodets 
funktioner er også at transportere oxygen fra lungerne til perifere væv, transportere 
carbondioxid tilbage til lungerne, transportere næringsstoffer fra tarmkanalen til peri-
fere væv og transportere affaldsstoffer til udskillelse i tarmkanal, nyrer, hud og lunger, 
vedligeholde kroppens syre-base balance og kroppens vandbalance, deltage i regule-
ring af kropstemperatur, være en del af kroppens immunforsvar ved at transportere og 
fordele antistoffer og hvide blodlegemer samt at transportere næringsstoffer og hor-
moner mellem vævene. 
Blod består af : 

 Røde blodlegemer  
 Hvide blodlegemer 
 Blodplader 
 Serum (plasma) 

 

Med hensyn til blodtyper er det kun de røde blodlegemer, der er interessante. Det er 
disse, der afgør fænotypen i AB0- og Rhesus-systemet. Grunden til inddelingen i 
disse grupper er, at der på de røde blodlegemer sidder forskellige antigener, mens der 
er forskellige antistoffer i serum, og disse antigener har hver en unik genetisk bestemt 
kemisk struktur. 

 

I AB0-systemet findes der fire forskellige blodtyper : A, B, AB og 0. Disse bogstaver 
repræsenterer det antigen, som de røde blodlegemer bærer på overfladen. På blodtype 
0 findes der dog ingen antigener.  

 

Der er 3 allele gener, som bestemmer en persons blodtype, A, B og 0, men man kan 
kun bære ét kromosom på hvert homolog kromosom. A og B er det der hedder ”co-
dominante”, det vil sige at de er ”lige stærke”, men de er begge dominante overfor 
blodtype 0. Dette betyder, at en person med fx A kan have genotypen A0 eller AA og 
det til tilsvarende gælder blodtype B (B0 og BB). En person med blodtype 0 har 
genotypen 00. 

 

Personer der har Rhesus på overfladen af sine røde blodlegemer kaldes for Rhesus po-
sitive, mens personer der mangler Rhesus kaldes for Rhesus negative. Egentlig er der 
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tale om flere antigener, men D-antigenet er det man fokuserer på i blodtypetests. Er 
man rhesus-negativ har man ikke nogen af rhesus-stofferne på de røde blodlegemer. 
Er en person rhesus-positiv, vil der ikke være rhesus-antistoffer til stede i blodet. Per-
soner der er rhesus-negative har normalt heller ikke rhesus-antistof i blodet, men i 
nogle tilfælde kan der dannes antistof, og så kan rhesus-positive blodlegemer blive 
ødelagt.  
Hvis en gravid rhesus-negativ kvinde får et barn med en rhesus-positiv mand, er der 
mindst 50% chance for at de får et rhesus-positivt barn. Hvis der trænger noget rhe-
sus-positivt blod fra fosteret ind i moderen danner hun antistoffer mod det. Ved et se-
nere svangerskab kan disse antistoffer trænge over i fosterets blodkredsløb og hvis fo-
steret er rhesus-positivt angribes dets røde blodlegemer, og det kan i svære tragiske 
tilfælde dø. 
 
Hvis man vælger at fremstille det kunstige blod (0 rhesusnegativ) vil vi kunne undgå, 
fx under en nødsituation, som fx en bilulykke, hvor personen har mistet en masse 
blod, at skulle sætte personen liv i fare ved at udsætte dem for ventetid, ved at de skal 
tage en blodtypebestemmelse får at man kan give dem blod, her vil man bare kunne 
give folk blod hurtigt, og når man så har fået situationen under kontrol, kan man give 
deres egen blodtype-blod. Man skal altså ikke tjekke for rhesus og AB0 (detaljer for-
klaret øverst). 
 

4. Gør rede for, hvilke alvorlige bivirkninger der kan forekomme ved blodtransfu-
sion. 
 
I dag varmebehandler vi det blod, som bliver brugt til blodtransfusion. 
Den eneste kendte smitte, som ikke neutraliseres ved varmebehandling, er den menne-
skelige form for kogalskab, variant Creutzfeldt Jakobs sygdom. 
 
Hvis en blodtransfusion går galt, kan der ske en agglutination. 

Det der sker under en agglutination er, at antigener og antistoffer reagere med hinan-
den. Hvis de røde blodlegemer blandes med antistoffer, der er rettet mod deres over-
flade gener sker der en agglutination. Og dette er meget farligt, faktisk så farligt at du 
kan dø af det fordi ens blod simpelthen går hen og klumper sammen så du får blod-
propper osv.. Dette kan ske hvis en patient får noget donor blod der ikke passer med 
patientens eget blod. Et eksempel kan være; hvis en patient har 0 Rhesus positiv, som 
har anti-A og anti-B, og denne patient ved en blodtransfusion ved en fejltagelse får A 
Rhesus positiv så vil blodet sammenklumpe, da anti-A’et danner antistoffer i A Rhe-
sus positiv og dette kan patienten dø af. 
En agglutination kan tydeligt ses på et Eldon-kort, hvor blodet bliver meget 
sammenklumpet ved reaktion med et modstof (antigen). I AB0-systemet klumper blod 
af fænotype for eksempel i anti-A-feltet, der indeholder antistof A, da dette reagerer 
med A-blodets antigen A. 

Under visse blodtransfusioner, kan der også fremkomme blodpropper. 

 

Hvis vi kunne se på bivirkningerne ved andre landes blodtransfusioner, ville de nok 
være nogle del andre. Selvfølgelig vil størstedelen nok være at der sker en 
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agglutination. Men, i andre lande hvor der er knapt så meget kontrol med blodet, er 
der måske en chance for at folk kan blive smittet med HIV. 

 
5. Forklar, hvorfor tilførsel af kunstigt blod ikke kan udvikle sig til kræft. 

 
I det at blodet er så neutralt som det er, vil der ikke være nogen former for gener eller 
celler, som kan udvikle sig til en form for kræft. Vi må derfor konkludere at det 
kunstige blod er så sterilt og neutralt som overhovedet muligt. 

 
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 har svært ved at udvælge de centrale områder, der spørges til.  

 
– vise faglig indsigt og overblik  
Vurdering: Eksaminanden udviser en vis faglig indsigt, men besvarelsen af flere af 
spørgsmålene bærer præg af manglende fokus. Dette ses fx i 1.5, 3.3, 3.4 og 4.3.  

 
– inddrage relevante faglige elementer i en given problemstilling  
Vurdering: Besvarelsen giver indtryk af, at eksaminanden har svært ved at inddrage rele-
vante elementer i tilstrækkelig grad. Opgavernes problemstillinger besvares ikke direkte, 
idet eksaminanden i stedet vælger at gengive mere eller mindre relevant lærebogsstof. 
Dette ses fx i 1.1, 3.3, 3.4, 4.3 og 4.4. 

 
– forstå biologiske problemstillinger  
Vurdering: Eksaminanden demonstrerer ikke i særlig høj grad forståelse for de biologi-
ske problemstillinger, der spørges til.  

 
– sætte ukendt materiale i relation til kendte biologiske problemstillinger  
Vurdering: Eksaminanden udviser ringe evne til at sætte ukendt materiale i relation til 
kendte problemstillinger. Dette ses fx i opgave 3 og 4. 

 
– analysere og vurdere eksperimentelt arbejde i biologi  
Vurdering: Eksaminanden er i stand til dels at foreslå og dels at vurdere eksperimentelt 
arbejde, men ikke i en særlig konkret form, hvilket fremgår af besvarelsen af spørgsmål 
1.5 og 3.5. 

 
– analysere og vurdere biologiske data  
Vurdering: Eksaminanden analyserer og vurderer biologiske data forholdsvis overfla-
disk, se fx 1.3 og 1.4.  

 
– perspektivere sin biologiske viden og forholde sig til problemstillinger med biologisk 

indhold.  
Vurdering: Eksaminanden perspektiverer sin biologiske viden med overfladisk argumen-
tation, se fx 3.5 og 4.5.  
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Helhedsvurdering:  
 
Besvarelsen vurderes til lige at honorere de krav, der skal opfyldes, for at præstationen kan 
betegnes som acceptabel. Eksaminanden formulerer sig udmærket om forskellige biologiske 
forhold. Der savnes dog fokuserede svar på opgavernes delspørgsmål.  
 
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. 
 
Forslag, giv forslag til:  
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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 2010. 
 
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 fagkonsulenten.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
på opgavekommissionens vegne 
Anne Krarup, Fagkonsulent    
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