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Skriftlig prøve i biologi A maj-juni 2013 
 

 

Hermed udsendes evalueringen af den skriftlige prøve i biologi A maj-juni 

2013.   

 

Evalueringen indeholder henvisning til opgavesæt, statistik over valgfrekvenser 

og karakterfordeling, den indledende censur, censorkommentarer til 

opgavesættene, uddybning af bedømmelseskriterier for udvalgte delspørgsmål 

og en liste over typeord og gode råd. 

Citater fra eksaminander og censorer er angivet med kursiv. 

 

Evalueringen er udarbejdet af opgavekommissionen i biologi: 

 

Jørgen Baungaard Hansen, Formand  

Anne-Mette Vire 

Birgit Eliasson 

Dorte Gedde 

Kresten Cæsar Torp, Fagkonsulent 

 

Juni 2013 
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 Opgavesæt 
 

Opgavesættene fra skriftlig prøve i biologi A maj-juni 2013 kan findes på  

http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-

eksamen/Skriftlige-opgavesaet/Opgavesaet-for-stx  

Opgavesættet fra sygeeksamen i august 2013 kan findes samme sted, men det indgår ikke i 

evalueringen. 

 

Opgavesættene indeholdt følgende opgaver: 

 

Onsdag den 30.maj 2013 (Nyt sæt) 

Opgave 1 Puls og arbejdsintensitet 

Opgave 2 Tubocurarin 

Opgave 3 Alger til biobrændstof 

Opgave 4 Talassæmi 

 

Onsdag den 30.maj 2013 (Gammelt sæt) 

Opgave 1 Alger til biobrændstof 

Opgave 2 Udvikling af cadmiumtolerance 

Opgave 3 Thrombin 

Opgave 4 Østrogenfølsom brystkræft 

 

Fredag den 6. juni 2012 

Opgave 1 Pelsfarve hos ulve 

Opgave 2 Iltoptagelseshastighed 

Opgave 3 Genetisk variation hos krondyr 

Opgave 4 Gulerødder forebygger kræft 

 

http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Skriftlige-opgavesaet/Opgavesaet-for-stx
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Skriftlige-opgavesaet/Opgavesaet-for-stx
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Statistik 
I 2013 var 2216 elever  til prøve i biologi A. Det tilsvarende tal var 1975 elever i 2012. 

Statistikken baserer sig på censorernes indtastede karakterer og valg af opgaver. 

 

Elevernes valg af opgaver 

Elevernes valg af opgaver i de to sæt fordelte sig som følger: 

 

Opgave 1 2 3 4 

30. maj nyt 1541 1312 1142 1091 

30. maj gammelt 35 26 27 31 

3. juni nyt 377 385 304 181 

 

Frekvensfordelingen af elevernes valg giver følgende billede: 
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Elevernes karakterer  

 

Elevernes foreløbige karakterer fordelte sig som følger: 

 

 
 

 

 
 

Elevernes samlede karaktergennemsnit var 5,8. I 2012 var det tilsvarende gennemsnit 6,1, i 

2011 var det ligeledes 5,8.  

Karaktergennemsnittet blandt de beståede var 6,1. Karakterfordelingen blandt de beståede 

viser en overvægt af lave karakterer i forhold til den anbefalede fordeling, et mønster der 

også kendes fra tidligere år.  

5,5% af eksaminanderne opnåede ikke en beståetkarakter. 
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Den indledende censur 
 

Resultat af den indledende censur vedrørende skriftlig prøve i biologi A 2013 

       

De censorer, der har deltaget i den indledende censur, vurderede et antal besvarelser og afgav 

kommentarer til opgavesættet som helhed og til de enkelte opgaver. Herunder følger 

kommentarer til censuren for de tre aktuelle sæt: 

 Nyt sæt 1, 30. maj 

 Gammelt sæt 1, 30. maj 

 Nyt sæt 2, 3. juni  

Alle tre sæt blev som helhed vurderet velegnede til bedømmelse og differentiering.  

 

Kommentarer til enkeltopgaver som angår bedømmelsen 

 

Nyt sæt 1, 30. maj: 

1.2 

Farvesammenfald mellem det røde datasæt og aksen, der angiver teoretisk sammenhæng til 

iltoptagelseshastighed, har givet anledning til misforståelse hos enkelte elever. Relevante 

faglige overvejelser tilgodeses på dette grundlag.  

1.3 

Både lineær fortsættelse til max puls og kurve, der viser afbøjning, antages som korrekte 

besvarelser.  

1.4 

Der bedes om forklaring på, hvordan bestemmelse kan ske, eleverne behøver ikke foretage en 

korrekt bestemmelse ud fra figuren. 

1.5 

Der forventes ikke et bestemt svar, men overvejelser der viser relevant faglig forståelse. 

2.2 

Både bestemmelse ved aflæsning på kurve og ved regression accepteres.  

3.4 

En beskrivelse er en fyldestgørende besvarelse, jævnfør spørgsmålet. 

4.4  

Nogle elever misforstår forudsætningerne angivet i teksten. Hvis beregningerne imidlertid ser 

fornuftige ud i forhold til det grundlag eleverne anfører, må det tælle positivt i bedømmelsen. 

 

Gammelt sæt 1, 30. maj 

Ingen yderligere kommentarer til censuren 

 

Nyt sæt 2, 3. juni 

Ingen kommentarer til censuren 
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Censorkommentarer 
 

Opgavekommissionen takker censorerne for gode og konstruktive kommentarer.  

Vi bringer herunder et helhedsindtryk med enkelte citater i kursiv. 

Der henvises i øvrigt også til kommentarerne under den indledende censur. 

Kommentarer til opgavesættene som helhed 

 

Blandt censorerne er der generelt stor tilfredshed med opgavesættene.  

Begge sæt fungerer godt. Der er en god blanding af konkrete opgaver og mere taleopgaver. 

Jeg har ikke oplevet nogen der falder helt igennem på opgavesættene. Der er altid et eller 

andet de har svaret korrekt på,…. der er ramt et sværhedsniveau, som er meget passende. 

Kommentaren er generelt dækkende for tilbagemeldingerne. 

 

Sættet onsdag den 30. maj  

Typisk censorkommentar: 

Generelt et godt og varieret sæt, der kom fint omkring mange faglige kernestofområder, og 

fik testet mange faglige mål og kompetencer.  

 

Sættet fredag den 3. juni 

Alt i alt synes jeg det er et udmærket opgavesæt. 

Rigtig godt opgavesæt 

 

Kommentarer til enkeltopgaver 

 

Nyt sæt torsdag den 30.maj 

 

Opgave 1 

Den røde akse i figur 1, angiver i følge opgaveteksten den teoretiske sammenhæng mellem 

arbejdsintensitet og iltoptagelseshastighed. Tilstedeværelsen af de to akser kan dog føre til 

misforståelser af følgende grunde:  

 Den røde akse, der angiver omregning til iltoptagelseshastighed, begynder i nul, hvilket 

kan betyde, at nogle eksaminder overser hvilestofskiftet. 

 Sammenhængen mellem de to x-akser, arbejdsintensitet og sammenhæng med 

iltoptagelse er kun gældende i det interval, hvor pulsen stiger lineært som funktion af 

arbejdsintensiteten. 

 Den røde farve på både den ene forsøgsperson og aksen, der angiver iltoptagelse, kan hos 

nogle eksaminander føre til den misforståelse, at dette datasæt knytter sig til denne akse. 

Censorerne har taget hensyn hertil ved bedømmelsen.   

 

 

Opgave 2 

Flere censorer kommenterer mange elevers udfordringer med beregninger og anvendelse af 

matematiske værktøjer. 

Det har desværre været et stort projekt for en del elever at udregne %! Nogle giver helt op og 

skriver kun antal, nogle tror et skema med procenter er besvarelsen, nogle lægger alle forsøg 
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sammen og regner % af 211 bladloppenymfer..... der er virkelig brug for at de får lært lidt 

regning. Og de har brug for at lære at lave lineær regression, og hvad der er funktion af hvad 

(mange laver forkerte akser) - igen brug for matematik. 

Der er en del elever i opgave 2.1, der laver en mere eller mindre fornuftig regression på 

data, uden videre overvejelse. Det er rigtig vigtigt, at eleverne lærere at lave god dataanalyse 

og regression. Det virker som om mange af dem kun kan bruge deres IT.værktøjer mekanisk, 

men ikke forstår, hvad det egentligt viser. 

 

Delspørgsmål 2.1 og 2.2 om afbildning og bestemmelse tages op i afsnittet Kommenterede 

eksempler på elevers besvarelser af enkeltspørgsmål. Her omtales også 

undervisningsrelevante overvejelser i forhold til 2010-læreplanen. 

 

Opgave 3 

Der har været kommentarer fra censorer omkring rækkefølgen af typeordene ”forklar og 

beskriv” i delspørgsmål 3 og 4. 

 

Mange eksaminander har svært ved at komme med gode faglige forklaringer. I den 

reviderede typeordsliste er typeordet forklar af samme grund tydeliggjort i forhold til 

inddragelse af årsagssammenhænge. 

I delspørgsmål 3.3 vil det i forhold til 2010-læreplanen være relevant at gøre sig overvejelser 

om modeller, i dette tilfælde eksponentiel vækst. En forklaring, som der spørges til i 3.3, 

inddrager i så fald stadig processen, der forklarer modellen, her encellede algers vækst og 

nitrogenindholdets betydning for væksten.  

 

I figur 4 er målepunkterne angivet med middelværdi og standardafvigelse. Eksaminanderne 

forholdt sig generelt ikke til standardafvigelsen. I forhold til 2010-læreplanen er det 

hensigtsmæssigt at arbejde struktureret med variation i undervisnisningen.  

 

 

Opgave 4 

Flere censorer har peget på, at nogle eksaminander svarer diffust på delspørgsmål 4.5. Af 

bedømmelseskriterierne fremgår det, at eksaminanden skal være i stand til at perspektivere 

sin biologiske viden, og forholde sig til problemstillinger med biologisk indhold.  

I forhold til undervisningen, er det hensigtsmæssigt, at eleverne arbejder struktureret med fx 

det faglige mål om inddragelse af etiske forhold, noget, der ellers kan give hverdagsagtige 

besvarelser. De kan fx inddrage forskellige etiske positioner eller centrale bioetiske 

problemstillinger.  

 

Gammelt sæt torsdag den 30. maj 

 

Sættet fik ingen yderligere kommentarer. 

 

Sættet mandag den 3. juni 

 

Sættet fungerer som helhed godt. Det er ret let at differentiere, og opgaverne er generelt 

gode. 
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Opgave 1  

I opgave 1.1 bedes om en forklaring på hvordan en deletion kan være årsag til, at et gen ikke 

kommer til udtryk. Her er det ikke tilstrækkeligt at forklare, hvad en deletion er, og hvordan 

den er opstået.  

 

Opgave 2 

I delspørgsmål 2.1 spørges til, hvordan man eksperimentelt kan bestemme en persons 

lungekapacitet. Det forventes, at man angiver en praktisk metode. 
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Kommenterede eksempler på elevers besvarelse af enkeltspørgs-

mål fra årets prøve. 
 

Typeord: Bestem 

 

I Opgave 2 Tubucurarin  anvendes typeordet bestem (spørgsmål 2). Spørgsmålet knytter sig 

bl.a. til følgende faglige mål:   

– analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle 

resultater fra biologiske undersøgelser 

 

Kommenterede eksempler på tre elevbesvarelser: 

 

A 

1. Bestem LC50 udfra din afbildning.  

Jeg går op ad y-aksen til 50%. Derefter går jeg hen ad x-aksen, indtil jeg møder grafen. Ud 

fra punktet aflæser jeg koncentrationen på x-aksen.  

Ved aflæsning får jeg resultatet til en koncentration på cirka 2200 mg/L. Det vil sige at 50% 

af bladnymfelopperne døde ved en koncentration af ekstraktet på 2200 mg/L.  

 

Eksaminanden forklarer præcist med ord, hvordan man, udfra den grafiske afbildning, kan 

bestemme LC50. 

 

B 

 

1) Bestem LC50 udfra din afbildning  

Letal koncentrationen for 50 %.  

Hvis 50 % af bladlopperne skal dø, så skal der tilføres en koncentration af ekstraktet på ca. 

2450 mg/L.  

 

Eksaminanden viser kendskab til LC50 og anfører en værdi. Det fremgår ikke af besvarelsen, 

at bestemmelsen er bestemt ud fra afbildningen, hvilket er en mangel. 

 

C 

2. LC50 står for lethal concentration, dvs. det er et mål for, hvor høj en koncentration af giften 

der vil dræbe 50 % af individerne i forsøget inden for kort tid. På min graf over afbildningen 

af dødeligheden i procent som funktion af koncentrationen af ekstraktet indsættes en 

plotfunktion ved 50 %. Denne linje markerer altså, hvornår 50 % af bladloppenymferne vil 

være døde. Der indsættes et punkt, der hvor plotfunktionen skærer den lineære regression, 

som jeg har lavet over datamaterialet. Plotfunktionen samt skæringspunktet fremgår af 

grafen nedenfor. 
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På ovenstående graf ses det indsatte punkt, som ligger i (3911,39 , 50,0235). Dette punkt 

fortæller at når koncentrationen af ekstraktet er 3911,39 mg/L vil 50,02 % af 

bladloppenymferne være døde efter 24 timer. Værdien for LC50 er dermed 3911,38 mg/L, idet 

denne koncentration akut vil dræbe (ca.) 50 % af individerne i forsøget. 

 

Eksaminanden definerer LC50 . Eksaminanden overvejer ikke en sigmoid kurve, som ville 

være forventet i et forsøg som dette, men besvarer spørgsmålet ved i øvrigt relevant 

inddragelse af et matematisk værktøj, idet værdien bestemmes ved regression. Der foretages 

dog ikke en vurdering af om den rette linie er en relevant model. 

 

Eksaminander har valgt forskellige modeller til deres bestemmelse af LC50 ud fra de givne 

målepunkter fx: 

 Forbundne punkter, evt. udglattet og aflæsning af LC50. 

 Lineær regression og bestemmelse af LC50 ved hjælp af forskrift. 

 Andre former for regression, fx polynomier, som giver R
2
-værdi nær 1,00, og 

bestemmelse af LC50 ved hjælp af forskrift. 

 

Eksaminanderne overvejer sjældent den valgte models relevans, hvilket kan forventes på 

baggrund af de faglige mål. Relevante overvejelser kan ske på baggrund af de foreliggende 

målepunkter, R
2
-værdi, den forventede teoretiske sammenhæng mellem parametrene, 

argumenter på baggrund af de processer eller mekanismer der kan forklare sammenhængen, 

eller der kan argumenteres for at en bestemt model er et godt praktisk fit indenfor det aktuelle 

interval. 
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Typeord 
Rev. 19.06.13 

Listen uddyber typiske spørgemåder i de skriftlige opgavesæt i biologi.  

 

Afbild: Grafisk fremstilling af data. Aksebetegnelser og enheder angives. Besvarelsen skal 

vise din evne til at bearbejde og formidle eksperimentelt arbejde eller biologiske data. 

 

Analyser: En grundig og systematisk behandling af data, figurer eller oplysninger i opgaven. 

Analysen kan indeholde en forklaring på årsagssammenhænge. En ren beskrivelse er ikke 

tilstrækkelig. Afslut gerne med en konklusion, hvis det er muligt. Besvarelsen skal vise dit 

faglige overblik og din evne til at analysere og vurdere biologiske data.  

 

Angiv: Et kort præcist svar, fx enkeltord eller talværdi. Besvarelsen skal vise din evne til at 

analysere biologiske data.  

 

Baggrund, på baggrund af: Besvarelsen skal tage udgangspunkt i det materiale, figur eller 

lignende, der henvises til. Besvarelsen skal vise din evne til at sætte ukendt materiale i 

relation til kendte problemstillinger og din forståelse af bestemte biologiske begreber. 

 

Begrund: Besvarelsen skal uddybes, så det tydeligt fremgår, hvilke faglige overvejelser, der 

ligger bag dit svar. Besvarelsen skal vise din evne til at strukturere og formidle stoffet med 

sikker anvendelse af fagudtryk. 

 

Beregn: Besvarelsen skal indeholde et beregnet resultat. Beregningerne skal ledsages af 

forklarende tekst og delresultater i et sådant omfang, at din tankegang er klar. Angiv enheder. 

 

Bestem: Ud fra data eller oplysninger i opgaven, bestemmes for eksempel en forskrift eller 

en værdi. Forklar kort hvordan bestemmelsen er foretaget, og angiv de forudsætninger eller 

antagelser, der er grundlag for bestemmelsen. Eventuelle enheder skal angives.  

 

Beskriv: Giv en uddybende objektiv beskrivelse af det, der bedes om ud fra en figur eller 

oplysninger i opgaven. Beskrivelsen skal vise din evne til at strukturere og anvende relevante 

fagbegreber i forhold til oplysningerne i opgaven. Du skal bevare det faglige fokus i 

formidlingen. 

 

Diskuter: Belys en sag ved at fremdrage forskellige sider og aspekter af den. Argumenter for 

og imod, inddrag forskellige betragtninger fx miljømæssige, medicinske eller politiske. 

Afslut gerne med en konklusion, hvis det er muligt. Besvarelsen skal vise dit faglige overblik 

og din evne til at sætte ukendt materiale i relation til kendte biologiske problemstillinger.  

 

Forklar: Forklaringen skal angive en eller flere årsager, årsagssammenhænge, mekanismer 

eller processer, der kan forklare det der spørges til. Anvend relevant teori og fagbegreber på 

de konkrete resultater, figurer eller oplysninger i opgaven. Besvarelsen skal vise din evne til 

at inddrage relevante faglige elementer i en given problemstilling. 
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Forslag, giv forslag til: Et eller få udvalgte forslag er tilstrækkeligt. Giv en faglig 

begrundelse for dit eller dine forslag i et sådant omfang, at tankegangen er klar.   

…forsøg/eksperiment. Besvarelsen kan indeholde en beskrivelse af et relevant 

eksperiment, en forsøgsopstilling, en metode eller dens princip. Overvej reglerne for godt 

forsøgsdesign. 

…hypotese. Opstil en hypotese der kan testes.  

 Besvarelsen skal vise dine eksperimentelle kompetencer og din evne til at forstå 

 biologiske problemstillinger. 

 

Inddrag: I besvarelsen skal du inddrage de figurer, data, citater og lignende der henvises til. 

Besvarelsen skal vise din evne til at sætte ukendt materiale i relation til kendte biologiske 

problemstillinger. 

 

Redegør for: En redegørelse er en struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en 

biologisk problemstilling eller sammenhæng. Besvarelsen skal vise din evne til at kunne 

strukturere og formidle stoffet med sikker anvendelse af fagudtryk. 

 

Skitser: Dette kan fx være en kort tekst, en graf med aksebetegnelser, et forsøg, en 

forsøgsopstilling. Der er ikke krav om præcise værdier, men kun tendenser. 

 

Skriv: Skriv en kort tekst med relevant brug af fagbegreber, der lever op til den type af tekst 

der bedes om, fx en konklusion eller en figurtekst.  

 

Vis: En påstand fremsættes. Der skal fremlægges passende dokumentation og/eller argumen-

tation, som viser at påstanden er korrekt. Dokumentationen kan for eksempel inddrage bereg-

ninger, fremstilling af graf, regression, vurdering af data eller tegning af struktur. Det er væ-

sentligt at dokumentationen knyttes sammen med en tekst, som efterviser påstanden. Besva-

relsen skal vise din evne til at analysere og vurdere biologiske data. 

 

Vurder: Foretag en afvejning af forskellige muligheder eller synspunkter i forhold til en 

faglig problemstilling. Vurderingen foretages på baggrund af biologisk viden og evt. en 

statistisk analyse og kan inddrage synspunkter for og imod en faglig problemstillingen. 

Konkluder, når det er muligt. Besvarelsen skal vise din evne til at analysere og vurdere biolo-

giske data. 

 

Udfyld: Et medfølgende bilag skal benyttes og vedlægges besvarelsen. 
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9 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.  

 

 Indscannede figurer giver ikke i sig selv en bedre karakter og er spild af tid. 

 

 Undlad at skrive indledninger til opgaverne i din opgavebesvarelse men start med det 

konkrete svar på opgaven. Uddyb dit svar fagligt og fokuseret på det der spørges til. 

 

 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 

eller figurer 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. Vi vil derfor gerne modtage 

kommentarer til studentereksamenssættet 2013. 

 

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@rocketmail.com eller til fagkonsulenten på kresten.caesar.torp@uvm.dk .  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

på opgavekommissionens vegne 

 

Kresten Cæsar Torp 

Fagkonsulent       
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