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Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i bioteknologi A ved htx og stx i maj 
2018. Evalueringen indeholder kort omtale af opgavesættet, statistik for karakterfordelingen afgivet ved 
censormødet den 19. juni 2018, samt generelle bemærkninger ved bedømmelsen af opgavesættet. 
 
Med venlig hilsen 
Mette Malmqvist og Ole Fristed Kunnerup, fagkonsulenter i bioteknologi 
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Kort om opgavesættet til den skriftlige prøve maj 2018 
Der blev afholdt skriftlig prøve i bioteknologi A den 24. maj 2018. Den skriftlige prøve i bioteknologi er en 
fem timers individuel prøve. Den skriftlige prøve i bioteknologi A i 2018 er gennemført under ordningen 
som forsøgsfag. Eksaminander fra htx og stx benytter derfor samme opgavesæt. Opgavesættet bliver 
tilgængeligt som pdf-fil på materialeplatformen http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/.  
 
I tabellen nedenfor ses en oversigt over opgaverne i opgavesættet. Hver eksaminand skal besvare opgave 1 
og 2 samt en af opgaverne 3 eller 4. 
 

 Opgavesæt 24. maj 2018 

Opgave 1 Slangemodgift 

Opgave 2 Produktion af vanillin 

Opgave 3 Fjernelse af nitrogen fra spildevand 

Opgave 4 Blodtypebestemmelse 

 
Karakterne blev afgivet ved censormødet den 19. juni 2018. Censorer fra htx bedømte udelukkende 
opgavebesvarelser fra htx og censorer fra stx bedømte besvarelser for stx. Fastsættelsen af en karakter sker 
ud fra en helhedsvurdering af opgavebesvarelsen i forhold til de faglige mål og bedømmelseskriterierne i 
bioteknologi A.  

Statistik for eksamensterminen maj 2018 
Til den skriftlige prøve i forsøgsfaget bioteknologi blev der på censormødet afgivet karakterer svarende til i 
alt 2555 eksaminander. Antallet omfatter både eksaminander fra stx og eksaminander fra htx, som følger 
bioteknologi A-forsøgsordningen og er fordelt på 136 hold.  
 
 

Afgivne karakterer skriftlig prøve 2555 Gennemsnit for alle eksaminander 6,08 

Antal eksaminander som bestod 2024 Gennemsnit for eksaminander som bestod 6,65 

  Procentdel som bestod 91,5% 

 
Karaktergennemsnittene for alle eksaminander dækker over en stor variation mellem de enkelte hold. 
Variationen i gennemsnit på de enkelte hold ligger fra hold med gennemsnit 1,5 til hold med gennemsnit 
omkring 8,1. 

http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/
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Karakter -3 0 2 4 7 10 12 

Antal eksaminander 7 209 322 545 784 502 186 

Fordeling i procent for alle eksaminander 0,3 8,2 13 21 31 20 7,3 

Fordeling i procent for eksaminander der bestod   14 23 34 22 8 

 

Generelt om opgavesættene 
På baggrund af tilbagemeldingerne fra den indledende censur, censormøde og evalueringer fra censorer, 
skønnes opgavesættet at være velegnet til en differentieret bedømmelse af eksaminanderne efter 
læreplanens faglige mål og bedømmelseskriterier. Der skønnes at være en alsidighed mellem opgaver, der 
kræver færdigheder, fagligt indblik og fagligt overblik, og sættet afspejler bredt bioteknologifaget. 
 
Informationer til censorerne (”Orientering til censorer i bioteknologi” og ”Resultat af indledende censur i 
Bioteknologi A”) kan findes via følgende link:  
http://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/information-til-censorer-paa-de-
gymnasiale-uddannelser/til-censorer-paa-stx-og-hf  
(henvendt til censorer fra stx, men samme informationer er også givet til censorer fra htx).  
 

Generelt om besvarelserne 
Censorernes bemærkninger til årets besvarelser: 

- Sørg for at fokusere besvarelsen. Undgå typebesvarelser og copy-paste fra lærerbøger, eller fra 
fælles google dokumenter. Fremadrettet kan det være en god ide at lærerne arbejder med 
modeller, eller skabeloner til f.eks. analyse af figurer, opbygning af en diskussion, fremfor at indøve 
standardsvar. 

- Opgave 3.5 har været for omfattende og svær 
- Analyse af vækstkurver – vi forventer at de beskriver faserne, og anvender de korrekte fagudtryk 
- Generelt er eleverne blevet bedre til at bruge typeordslisten – men der er fortsat behov for træning 
- Mange elever har problemer med at analysere sekvensen i 4.4  
- Ved beregning af molarmasse skal man angive metoden til beregning, fx hvis man har brugt 

kemiprogrammer. 
- Eleverne skal trænes i at identificere bindingstyper, som f.eks. skal anvendes i opgave 1.2 
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