
 
 
 
 
 
 

Side 1 af 35 

 
 
 
 
 
 
 
 

Skriftlig prøve  
i  

biologi A  
maj 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afdelingen for gymnasiale uddannelser 
Undervisningsministeriet 



 
 
 
 
 
 

Side 2 af 35 

 

Skriftlig prøve i biologi A maj 2008......................................................4 

Opgavesæt ............................................................................................5 

Opgaverne maj 2008 ...........................................................................................5 

Statistik..................................................................................................5 

Opgavevalg ..........................................................................................................5 

Karakterfordeling ...............................................................................................6 

Karaktergennemsnit ...........................................................................................6 

Den indledende censur ........................................................................7 

Resultatet af den indledende censur..................................................................7 
Kommentarer vedrørende opgavesættet ............................................................................7 
Kommentarer til enkeltopgaver, som der bør tages højde for ved vurderingen af 
opgavebesvarelserne .............................................................................................................7 

Censorkommentarer.............................................................................8 
1. Kommentarer til opgavesættet som helhed.........................................................................8 

a. Antallet af opgaver at vælge imellem ..............................................................................8 
b. Størrelsen af de enkelte opgaver .....................................................................................8 
c. Andet................................................................................................................................8 

2. Kommentarer til enkeltopgaver ..........................................................................................9 
3. Gode råd. ..........................................................................................................................10 
4. Andet .................................................................................................................................10 

Eksempler på elevbesvarelser fra årets prøve - med begrundet 
karakter................................................................................................11 

Elevbesvarelse 1.................................................................................................11 
Vurdering og karaktergivning ..........................................................................................16 

Elevbesvarelse 2.................................................................................................18 
Vurdering og karaktergivning ..........................................................................................25 

Elevbesvarelse 3.................................................................................................27 
Vurdering og karaktergivning ..........................................................................................30 



 
 
 
 
 
 

Side 3 af 35 

Typeord ...............................................................................................32 

En kort forklaring på typeord, der benyttes i skriftlige biologiopgaver .............32 

8 gode råd ...........................................................................................34 

Skriv til opgavekommissionen ..........................................................35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Side 4 af 35 

Skriftlig prøve i biologi A maj 2008 
 
Hermed udsendes evalueringen af den skriftlige prøve i biologi A maj 2008.   
 
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 
 
Juli 2008 
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Opgavesæt 
 
Opgavesættene fra skriftlig prøve i biologi A maj kan findes på 
http://us.uvm.dk/gymnasie/almen/eksamen/biologi.htm. Opgavesættet fra 
sygeeksamen i august 2008 kan findes samme sted, men de indgår ikke i 
evalueringen. 
 
Opgaverne maj 2008 
 
Opgave 1 Fotosyntese 
Opgave 2 X-kromosominaktivering 
Opgave 3 Hjælme 
Opgave 4 Permethrin-resistens hos hovedlus 
 
Statistik 
I 2008 var 2689 elever indstillet til prøve i biologi A. Statistikken er udarbejdet 
på baggrund af  2612 besvarelser.  
 
Opgavevalg 
 

Opgavenummer 1 2 3 4 
Valgfrekvens % 31,6 22,2 23,2 22,9 
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Karakterfordeling  
 

Karakter -3   00  02 4 7 10 12 
Antal eksaminander 6 209 478 732 719 350 118 
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Karaktergennemsnit 
 
Karatergennemsnit: 5,3 
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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 rimelig spredning på valget af opgaver – opgave 1 er dog hyppigere 
valgt end de øvrige. 
Det er nemt at differentiere karaktererne.  
 
Kommentarer til enkeltopgaver, som der bør tages højde for ved 
vurderingen af opgavebesvarelserne 
 
Opgave 2 
Selvom der i opgaven står, at genet for G6PD sidder på X-kromosomet, 
forsøger en del elever sig med autosomal nedarvning. Det vil i den forbindelse 
være rimeligt at give point for gode biologiske overvejelser, der tager 
udgangspunkt i den nedarvning, eleven har som udgangspunkt for sin analyse. 
 
Opgave 4  
Der er desværre en vis uklarhed i de gængse lærebøger mht. hvilken streng i 
DNA, der oversættes til aminosyrer. Det må man tage hensyn til i 
bedømmelsen. Det handler om, at eleven kan demonstrere forståelse af 
princippet i sammenhængen mellem triplet og aminosyre. 
Der er tilsyneladende meget få elever, der kan indtegne et korrekt resultat af 
restriktionsanalysen. 
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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 
 
Alle censorer har givet udtryk for at opgavesættet er velfungerende og godt at 
differentiere på. 
”I skal have megen ros for at have lavet et opgavesæt, der virkelig har 
sammenhæng med de faglige mål” 
”Opgaver, som ved første øjekast ligner ”easy-go opgaver”, afslører lag, som 
giver gode elever muligheder for at vise deres kompetencer og viden. 
Middelelever og de, der er svagere, oplever måske at de svarer fyldestgørende, 
men det gør de så ikke.” 
 

a. Antallet af opgaver at vælge imellem 
 

De fleste censorer finder antallet af opgaver passende, men der er dog nogle, der 
foreslår større valgmulighed. 
”Antallet af opgaver er for lille. Der kunne sagtens være en opgave til. Det ville 
udvide det faglige område, der er dækket ind via opgaverne. Man kunne måske 
også gøre det ved at give valgmuligheder i den enkelte opgave.” 
”Det er ikke antallet af opgaver, der skal ændres på. Jeg tror, hvis der fx er fem 
opgaver, hvoraf tre skal besvares, vil det tage for lang tid for eksaminanderne at 
læse alle opgaverne igennem.” 
”Antallet og omfanget af de enkelte opgaver er passende, og der er to opgaver 
med metodekrav, så eleverne kan ikke undgå at skulle besvare den type 
opgaver: Fint” 
 

b. Størrelsen af de enkelte opgaver 
 

Censorerne finder størrelsen af de enkelte opgaver passende. 
 

c. Andet 
 

Enkelte censorer har givet udtryk for, at opgave 1 og 3 har haft elementer af 
samme karakter fx abiotiske faktorer og i opgave 2 og 4 inddrages elektroferese. 
”Jeg savner derimod mere spredning indenfor kernestoffet,  så eleverne i højere 
grad kan vise deres faglige bredde og brede kompetencer i biologi.” 
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2. Kommentarer til enkeltopgaver 
 
Censorerne har givet udtryk for, at alle opgaverne hver for sig har været 
velfungerende. Der er enkelte steder i opgavesættet, hvor der kunne ønskes en 
lidt større præcision i kravene til besvarelsen af de enkelte spørgsmål. 
 
Opgave 1 
”Kører generelt godt, underopgave 2, hvor man skal tegne noget grafisk, kan 
alle, min datter i 5. klasse kunne for øvrigt også. Måske skal der kræves noget 
mere af denne type opgaver.” 
”Mht. kurvetegningen er der flere lag; de ringeste plotter tallene ind (ofte i to 
separate koordinatsystemer), de bedre husker både aksebetegnelser og enheder, 
og de rigtigt dygtige (er der nogle?) laver databehandling, så begge kurver 
starter i 0). Ingen har lavet produktionstal dvs. opløst den akkumulerede 
værdisamling fra tabellen i 5 minutters produktioner: 0,2 – 1,0 – 0,5 – 0,7 – 0,5 
– 0,1 – 0,0 – 0,2 mlO2/5min” 
 
Opgave 2 
I denne opgave har mange elever haft svært ved at udnytte de informationer, der 
ligger i opgaveteksten om X-kromosominaktivering og sætte den i forbindelse 
med kønsbunden nedarvning. Flere elever springer i besvarelsen af de enkelte 
opgaver frem og tilbage mellem kønsbunden og autosomal nedarvning.  
”Ufatteligt at så mange roder sig ud i autosomal arv når der nu udtrykkeligt er 
gjort opmærksom på at det er X-bunden arv.” 
”Tilsvarende er det stadig mærkeligt at se hvor mange elever, der anvender A 
og a som symboler ved en X-bunden arvegang.” 
 
Opgave 3 
Figur 3 indeholder mange oplysninger, så mange elever besvarer spørgsmål 3.2 
udelukkende med tekst fra figuren. 
”Underspørgsmål 2 bliver et referat af figur 3.” 
”Opgave 3 er ligeledes en god opgave, der dog er præget af nogle dårlige 
figurer. Især er figur 3 uheldig.” 
 
Opgave 4 
”Usandsynligt få får tegnet det rigtige eller noget der bare er nogenlunde rigtigt. 
Langt de flestes bånd er svære at tolke på, når der kun skal tegnes og ikke 
begrundes hvorfor man tegner som man gør.” 



 
 
 
 
 
 

Side 10 af 35 

”Spørgsmål 4 er genialt, desværre er der forbløffende få elever, der kan svare. 
Jeg tror, at eleverne er uvante med opgaver, der skal ”løses” – der har ikke 
været mange af den slags tidligere. Selv gode elever griber til nemme løsninger. 
Mon ikke det løser sig, når der er sket en tilvænning til de nye opgavetyper?” 
 
3. Gode råd. 
 
”Vi skal satse på at bruge mere tid på det eksperimentelle og sørge for at stille 
flere spørgsmål til det.” ( OK: I den daglige undervisning). 
”Rigtig mange elever er gode til Excel og data-/talbehandling, men det skal 
blive endnu bedre. Nogle er mildest talt elendige/utrænede” 
”Fortsæt stilen i opgaverne, de er gode til at sætte fokus på hvad der skal 
prioriteres i undervisningen, de hænger sammen med de faglige mål!” 
”Min vurdering er at nogle steder forsømmes det eksperimentelle arbejde i 
forhold til de krav, der er i læreplanen og derudover er det min fornemmelse at 
der på nogle hold ikke er trænet tilstrækkeligt i opgaveløsning, hvilket resulterer 
i manglende besvarelser af endog mange enkeltopgaver, Løsningen på disse 
problemer er vel at der tages hul på en række efteruddannelseskurser med 
skriftligt arbejde i centrum. Jeg er overbevist om at det ikke er 
opgaveformuleringerne, der er årsagen, derfor bør I fortsætte på den vej I er 
slået ind på med opgaver med eksperimentelt og praktisk indhold” 
 
4. Andet 
 
Eleverne har svært ved at læse og anvende opgavetekst og typeord.  
Enkelte censorer anfører typeordene som svært forståelige for eleverne. 
”Forklaringerne er dog i mange tilfælde givet med akademiske vendinger der er 
meget svært forståelige for mange elever, så derfor er der heller ikke altid hjælp 
at hente her” 
”Det har generelt været godt at det er lykkedes at undgå afskrift fra de 
medbragte bøger.” 
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Eksempler på elevbesvarelser fra årets prøve - med begrundet 
karakter 
 
Elevbesvarelse 1  
 
Opgave 2. X-kromosomaktivering 

1. Der er tale om en oxidation, da glukose-6-fosfatdehydrogenase oxiderer 

monosakkaridet glukose-6-fosfat, ved at fjerne 2 H fra C-atomet yderst til højre på 

figuren: Ét bundet til C og ét fra -OH gruppen, som er bundet til C. Herved bindes O 

med en dobbeltbinding til C. Co-enzymet NADP+ er af afgørende betydning, da det 

fungerer som hydrogentransportør, dvs. at det optager de to H, hvorved det bliver 

reduceret til NADPH + H+.   

2. Da det er tidligt i fostertilstanden, at der sker en inaktivering af det ene X-kromosom, 

har zygoten nået at dele sig mange gange, før inaktiveringen finder sted. Da det er 

tilfældigt, hvilket X-kromosom der inaktiveres, vil det i nogle celler være X-

kromosomet fra faren, der inaktiveres, og i andre celler X-kromosomet fra moren. 

Dermed vil det voksne individ have både celler, hvori det ene X-kromosom er 

inaktiveret og celler hvori det andet X-kromosom er inaktiveret. Dette kommer 

tydeligt til udtryk i figur 2, hvor elektroforese på G6PD ekstraheret fra den 

oprindelige vævsprøve, der indeholder flere forskellige celler, viser at kvinden har 

begge variationer af G6PD. Laver man elektroforese på enkeltceller som opformeres, 

viser det sig, at nogle celler har den ene variant af G6PD, mens andre har den anden. 

Derfor må kvinden være heterozygot med hensyn til denne egenskab, dvs. at hun har 

fået den ene variant af G6PD fra X-kromosomet fra sin mor og den anden variant af 

G6PD fra X-kromosomet fra sin far. 

3. XG står for den normale allel af G6PD-genet, mens Xg står for den allel af G6PD-

genet, der kan forårsage blodmangel. II-1: XG Xg, II-2: XGY, II-3: XGY, II-4: XGY, II-

5: XGXG. På trods af, at II-1 ikke udviser symptomer på blodmangel, må hun være 

heterozygot mht. G6PD-genet, da hendes søn har fået den variant af genet, som kan 

forårsage blodmangel. En mulig forklaring på, at kvinden ikke har nogen symptomer, 

gives i 4.  
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4. Det skyldes, at det er tilfældigt, hvilke X-kromosomer, der inaktiveres på 

fosterstadiet. I hvilken grad, kvinden kommer til at lide af blodmangel afgøres af, 

hvilket X-kromosom der inaktiveres i de celler, der i individet bliver til de røde 

blodlegemer. I princippet kan X-kromosomet med den normale allel af G6PD blive 

inaktiveret i alle de røde blodlegemer, hvilket vil forårsage alvorlig blodmangel, i lige 

så høj grad, som hvis kvinden var homozygot, og havde den allel af G6PD-genet, der 

forårsager blodmangel, på begge X-kromosomer. Eller X-kromosomet med den allel 

af G6PD, der kan forårsage alvorlig blodmangel kan blive inaktiveret i alle de røde 

blodlegemer, og kvinden vil være helt uden symptomer på blodmangel. (Dette må 

være tilfældet for II-1.) Men i realiteten vil det oftest være sådan, at en del af de røde 

blodlegemer indeholder den ene variant, mens en del indeholder den anden, og det vil 

resultere i varierende grader af blodmangel, alt efter hvor mange normale alleler af 

G6PD-genet, som er blevet inaktiveret.   

5. Da kvinden er heterozygot mht. G6PD-genet, vil en dreng, som kvinden føder, med 

50 % sandsynlighed lide af alvorlig blodmangel, mens en pige hun føder med 50 % 

sandsynlighed vil udvise varierende grad af symptomer på blodmangel. Denne risiko 

synes temmelig høj, da kvinden altså kun har 50 % chance for at føde et barn, som slet 

ikke udviser symptomer på blodmangel. Her går jeg ud fra, at kvindens mand ikke 

lider af blodmangel. I tilfældet af, at han gør, vil en pige de får med 50 % 

sandsynlighed lide af alvorlig blodmangel eller med 50 % sandsynlighed udvise 

varierende grad af symptomer på blodmangel. For en dreng de to får, vil risikoen for 

alvorlig blodmangel stadig være 50 %.   

 

Opgave 3. Hjælme 

1. Meget vind og lav jordfugtighed. Det blæser ofte i klitter, da de ligger helt åbent ud til 

havet, og der er ikke tæt bevoksning, som kan tage af for vinden. Det gør, at planter, 

som ikke har et solidt rodnet, kan blive blæst op, desuden kan planterne blive revet i 

stykker af vinden, hvis de ikke er robuste. Vinden forårsager desuden sandfygning, 

som kan grave planterne op eller begrave dem i sand. Den lave jordfugtighed skyldes, 

at sand i meget lille grad holder på vandet pga. sandkorns store partikelstørrelse. 

Desuden er sandkorn ikke negativt ladede som de små lerkolloider, som pga. den 
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negative ladning binder væsker. Derfor vil planterne kun have glæde af regn i kort tid, 

da regnen vil fortsætte ned i jorden. 

2. Hjælme har en lang, forgrenet rodstængel, med ligeledes forgrenede rødder, og begge 

dele kan blive op til 6 meter lange. Dette gør hjælme god til at modstå blæst, da det er 

meget svært at blæse den op, eller at afdække hele dens rodnet. Desuden oplyses det, 

at hjælme vil begynde at vokse voldsomt og sætte nye blade, hvis den bliver dækket 

af sand. På den måde er den også svær at begrave helt. Desuden giver røddernes 

længde hjælme en meget stor radius, hvorfra den kan opsuge vand og næringssalte, 

som også er en mangelvare, da de ofte følger med vandet. Hjælme er på mange måder 

tilpasset tørke, dette er tydeligt på tværsnittet af et blad i figur 3: ydre epidermis er 

tykt og uden spalteåbninger, hvilket hindrer fordampning derfra. Bladene er 

sammenrullede, hvilket gør, at mindst mulig areal er blotlagt. Læbecellerne, som 

nødvendigvis må åbne spalteåbningerne, for at opsuge CO2 til fotosyntese, findes på 

indersiden af det sammenfoldede blad, i indre epidermis helt inde i inderste folder. 

Her er de fotosyntetiserende celler ligeledes, men disse er så tæt på ydre epidermis, at 

det er muligt for kloroplaster at få sollys nok til at udføre lysprocesserne af 

fotosyntesen. Selvom læbecellerne findes i indre epidermis, vil der uundgåeligt være 

et vandtab, når spalteåbningerne i læbecellerne åbnes, da det vand, som er et produkt 

af fotosyntesen, lukkes ud, samtidig med at CO2 optages. Men denne væske 

genoptages via hårlignende udvækster på den indre overflade, som opsuger 

vanddamp, hvorved vandtab minimeres. Desuden kan det ses på figur 2, at stænglen 

er under jorden, så bladene er det eneste på planten, som vokser over jorden. Dette 

mindsker i høj grad fordampningen, da denne i langt højere grad sker til luften end til 

jorden.   

3. Man kan udvælge et mindre område, som man synes er repræsentativt for hele klitten. 

Dette kan man grave op, komme i en stor beholder og veje. Hvis man nu sætter ild til 

denne masse, og lader den brænde helt ud, vil alt organisk stof være brændt væk. 

Herefter kan man veje klitstykket igen, og da er forskellen i masse før og efter et 

udtryk for, hvor stor en del af klittens masse, der udgøres af organisk stof, da 

uorganisk stof ikke kan brænde. 
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4.  Ophobningen af organisk stof skyldes de klitplanter, bl.a. hjælme, som med tiden dør. 

Da størstedelen af hjælmen er under jorden, og da dens blade er læderagtige og stive, 

vil den ikke i særlig høj grad blive spist af herbivorer og på den måde ført bort fra 

klitten. I stedet vil den blive liggende i jorden som dødt organisk materiale, og dermed 

ophobes der organisk stof. 

5. Når der ophobes organisk stof, vil mange dekompositorer komme til og nedbryde det 

organiske stof til uorganiske forbindelser, bl.a. næringssalte, hvormed jorden bliver 

mere næringsrig. Desuden vil det delvist nedbrudte organiske materiale øge 

humusindholdet i det øverste jordlag, og dette vil holde på vandet, da humus 

indeholder negativt ladede kolloider, og hindre udvaskning af næringssaltene. Disse 

ting vil tilsammen optimere levevilkårerne for planter, og klitten vil derfor blive mere 

bevokset. Med bevoksningen følger dyr, først små herbivorer, da disse vil kunne finde 

føde og muligvis bo i klitten, og efter dem små carnivorer. I starten vil der mest være 

små planter og dyr, men efterhånden vil klitten også kunne huse større planter og dyr. 

Dette er, som det ses af figur 4, en udvikling, der løber over flere hundrede år, og 

forudsætter, at der ikke sker naturfænomener som oversvømmelse eller meget kraftigt 

blæsevejr. Der er tale om autogen succession, da den forårsages af forandringer i 

økosystemet, idet der ophobes mere organisk stof.   

  

Opgave 4. Permethrin-resistens hos hovedlus 

1. Det fremgår af figur 1, at permethrin sætter sig på receptoren for Na+-kanalproteiner i 

den postsynaptiske nervecelle. Her optager den pladsen, hvor et transmitterstof ellers 

ville have sat sig. Det fremgår ikke af figuren, om permethrin er en agonist eller en 

antagonist, men hvis man går ud fra, at den er en antagonist, forhindrer den Na+-ioner 

i at løbe igennem ionkanalerne, og ind i cellerne. Na+-ioner er afgørende i 

nervesystemet, da det er disse, der udløser aktionspotentialer, ved at strømme ind i de 

negativt lade nerveceller, når membranpotentialet ændrer sig fra ca. -70 mV til ca. -55 

mV. Når Na+-ioner strømmer ind i cellen, ændres membranpotentialet til ca. 35 mV, 

og herved opnås aktionspotentialet, som sendes videre langs nervecellens membran. 

Det er denne mekanisme, som sætter nervesystemet i stand til at videresende 

impulser. Når permethrin blokerer Na+-kanalproteinerne, forbliver nervecellens indre 
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negativt ladet, så bliver der ikke udløst aktionspotentialer, og dermed sættes 

nervesystemet ud af funktion, hvorved lusen lammes. 

2. Ikke resistent overfor permethrin: Asparigin-Leucin-Threonin-Phenylalanin-Valin-

Glutamin Resistent overfor permethrin: Asparigin-Leucin-Isoleucin-Phenylalanin-

Valin-Phenylalanin. Der er altså sket en udskiftning af to aminosyrer mellem det ikke 

resistente og det resistente gen. 

3. Når der sker punktmutationer i Na+-kanalproteinet, som der er vist et eksempel på i 

figur 2, så flere aminosyrer udskiftes, ændres strukturen af proteinet en smule. Det 

kan gøre, at permethrin i mindre grad eller slet ikke kan sætte sig fast på og blokere 

kanalen. Forudsættende at ændringerne i basesammensætningen ikke nedsætter 

kanalens evne til at transportere Na+-ioner, er hovedlusen nu resistent overfor 

permithrin, da dens immunsystem også fungerer under påvirkning af insekticidet. 

4. Se bilag. For de gener, som ikke er resistente overfor permethrin, skærer 

restriktionsenzymet kun efter base nummer 435. Der vil derfor ved en 

restriktionsanalyse fremkomme to basesekvenser á hhv. 435 og 126 baser. For de 

permethrinresistente gener skærer restriktionsenzymet to steder: efter base nummer 68 

og efter base nummer 435. Der vil derfor ved en restriktionsanalyse fremkomme tre 

basesekvenser á hhv. 68, 367 og 126 baser. 

5. Permethrin skal, for at slå lusene ihjel, optages i deres organisme, fx ved at de 

indtager stoffet. Derfor vil alle voksne lus og lusenymfer sandsynligvis dø, når man 

gnider håret ind i shampoo med permethrin, og lader dette virke i noget tid. Men hvis 

der ligger luseæg i hovedbunden, vil disse kunne overleve en permethrinbehandling, 

da insekticidet vil have svært ved at trænge igennem æggeskallen. 8 dage efter den 

første shampoobehandling, er man sikker på at alle æg er klækket ud, men disse vil 

stadig være på nymfestadiet, og vil derfor ikke have nået at lægge nye æg. Hvis man 

behandler på dette tidspunkt, vil man få slået de sidste lus ihjel, og der vil ikke være 

flere æg tilbage. Dette forudsætter dog, at man fik fjernet alle nymfer og voksne lus 

første gang man behandlede, da disse ellers vil have nået at lægge nye æg.  
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Vurdering og karaktergivning 
 
Der lægges vægt på eksaminandens evne til at:  
 

– kunne strukturere og formidle stoffet med sikker anvendelse af fagudtryk 
Vurdering: Eksaminanden demonstrerer særdeles god formidlingskompeten-

ce, og besvarelsen er disponeret og struktureret meget flot. Besvarelsen ud-

mærker 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 fx i 

sin besvarelse af opgave 2.4 overblik over opgavens problemstillinger. 

 
– inddrage relevante faglige elementer i en given problemstilling  
Vurdering: Eksaminanden udviser fortrinlig evne til at inddrage sin teoreti-

ske viden i besvarelsen og på baggrund af sin viden analyseres fx figur 1 i 

spørgsmål 4.   

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

handles 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 

opgavens oplysninger i sin besvarelse. Dette ses fx i besvarelse af opgave 2 

og 3.2. 
 

– analysere og vurdere eksperimentelt arbejde i biologi  
Vurdering: Eksaminanden inddrager på fremragende vis resultaterne fra det 

eksperimentelle arbejde. Dette ses fx i besvarelse af opgave 2.2.  

 
– analysere og vurdere biologiske data  
Vurdering: Eksaminanden analyserer sikkert de biologisk data i opgave 2.3 

og 3.2. 

 
– perspektivere sin biologiske viden og forholde sig til problemstillinger 

med biologisk indhold.  
Vurdering: Eksaminanden perspektiverer sin biologiske viden på kompetent 

måde. Dette ses både i besvarelse 2.5 og 3.5. 
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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 
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Elevbesvarelse 2 
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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  no-

genlunde klart og præcist. Dog kunne besvarelsen med fordel være mere foku-

seret i visse delopgaver fx 1.1, 1.4 og 2.3. 

 
– vise faglig indsigt og overblik  
Vurdering: Eksaminanden viser faglig indsigt og overblik i flere af delopgaver-

ne. 

 
– inddrage relevante faglige elementer i en given problemstilling  
Vurdering: Eksaminanden er i stand til at inddrage relevante faglige elementer 

i besvarelsen af fx 2.1 og 4.1. 
 
– forstå biologiske problemstillinger  
Vurdering: Eksaminanden viser evne til at forstå biologiske problemstillinger i 

såvel teoretiske som eksperimentelle sammenhænge. 

 
– sætte ukendt materiale i relation til kendte biologiske problemstillinger  
Vurdering: Eksaminanden viser i 2.2 evne til at inddrage ukendt fagligt stof i 

relation til kendt stof. Dette følges dog ikke op i delspørgsmålene 2.3-2.5. 

 
– analysere og vurdere eksperimentelt arbejde i biologi  
Vurdering: Eksaminanden viser evne til at opstille eksperimentelt arbejde og 

inddrage betydningen af det kontrollerede eksperiment. Dette ses fx i besvarel-

sen af opgave 1.1 og 1.5. 
  
– analysere og vurdere biologiske data  
Vurdering: Eksaminanden viser med nogle mangler evne til at analysere og 

vurdere eksperimentelle data. Dette ses fx i besvarelsen af opgave 1.3 og 2.2. 
 
– perspektivere sin biologiske viden og forholde sig til problemstillinger med 
biologisk indhold.  
Vurdering: Eksaminanden perspektiverer sin biologiske viden på nogenlunde 

vis. Dette ses fx i opgave 1. 
 



 
 
 
 
 
 

Side 26 af 35 

 
 
Helhedsvurdering: 
 
Besvarelsen vurderes til at ligge i middelområdet. Den viser med nogle mangler 

analyse og vurdering af eksperimentelt arbejde samt perspektivering til pro-

blemstillinger med biologisk indhold. 
 
Karakter: 7 
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Elevbesvarelse 3 
  

Opgave 1. Fotosyntese 

1. Lystilførslen er en abiotisk faktor der bør holdes konstant, hvis man slukkede for 

lampen ville forsøget nemlig ikke virke da ligningen for fotosyntesen ser således ud: 

6CO2 + 6H2O + lysenergi � C6H12O6 + 6 O2. Hvis man fjerner lysenergien vil 

planten for det første ikke fotosyntesere, og for det andet ville der ikke være forskel 

på de to prøver man tog. 

Mængden af vand bør også holdes konstant, da vandet også er en begrænsende faktor 

for fotosyntesen. 

 

2. Se bilag 

 

3. Man kan tydeligt se på graferne at der sker en udvikling i forsøget med kunstigt lys. 

Dette skyldes at sollyset får planten til at fotosyntesere hvorimod hvis man kigger på 

planten der ikke får tilført lys er der næsten ingen udvikling. Det lille spring der er i 

starten kan skyldes at der selvfølgelig kommer lidt lys ind da dette er meget svært at 

undgå, selv på en vinterdag.  

Man kan konkludere ud fra resultaterne at sollys er en begrænsende faktor for 

fotosyntesen og at fotoautrofer ikke kan klare sig uden. 

 

4. Man kan ud fra grafen se at der ikke er så stor absorbering ved hhv. 500-600 nm og 

680-700 nm. Dette skyldes det store indhold at chlorofyl og carotenoider i planten. 

Chlorofylen og carotenoiderne absorberer nemlig al sollyset der er i de andre 

intervaller i spektret. Det er blandt andet derfor at vi ser græs som grønt, fordi at det er 

det lys som planten ikke absorberer, og derfor kastes det tilbage i vores øjne. 

Chlorofyl og caroten er grundlaget for planternes fotosyntese, uden de to kunne 

planterne ikke absorbere sollyset og fotosyntesere. 

 

5. Man kunne sørge for at to potter med salat fik samme forhold i et drivhus og så give 

den ene vækstlyst og se på voksehastigheden for begge salater. Det er virkelig enkelt 

men det virker. 
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Opgave 2. x-kromosominaktivering 

1. Der sker det at NADP+, som er et coenzymder fungerer som en intermediær bærer for 

H+ ionen i denne reaktion, tager en H+ ion. Inden coenzymet optager H+ ionen kaldes 

det afladt, og når det har optaget H+ kaldes det opladt. Funktionen af coenzymet er da 

at fjerne en H+ ion fra stoffet. 

 

2. Man kan se ud fra resultaterne at der er to forskellige varianter af G6PD. Dette burde 

jo selvfølgelig ikke være muligt da der kun er et aktivt x-kromosom, men der kan 

være to forskellige udgaver af genet der danner G6PD da individet ellers ikke ville 

kunne danne nok. 

 

3. II-1 S1S2 II-2 S1S2 II-3 S1S2 II-4 S1S2 II-5 S1S2  

Genotyperne ser således ud fordi at der er en der er rask (S1S1) og en der er syg (S2S2) 

i generationen før. De kan nu få børn der har S1S1, S2S2 og S1S2 og har så vidt jeg kan 

se fået alle sammen. 

Kvinderne i generation II må være homozygote da ingen af dem lider af middelsvær 

blodmangel. 

 

4. Grunden til at kvinder der er heterozygote kan have symptomer er på grund af at 

sygdommen er co-dominantisk og de derfor kan have symptomer hvis de bærer 

sygdommen. 

 

5. Du bærer sygdommen, hvis du er så uheldig at finde en mand der også bærer den kan 

i risikere at få et sygt barn. Hvis du til gengæld finder en mand det ikke bærer der kan 

barnet komme til at bære sygdommen, hvilket kan have følger for barnet hvis det er 

en kvinde der er heterozygot. Det kan også have følger for dine børnebørn hvis dit 

barn finder en der bærer eller har sygdommen. 

 

Opgave 3. Hjælme 
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1. Da sandet ikke binder vandet så godt er der meget langt ned til vandet, dette er en 

begrænsende faktor for planter der har brug for meget vand. Sandet er heller ikke så 

fast så planten skal have et meget stærkt rodnet for at kunne etablere sig da den ellers 

vil blæse væk (endnu en abiotisk faktor). 

 

2. De har et stort og stærkt rodnet der gør at de ikke blæser væk. De er også smalle så 

vinden ikke griber i dem. 

De skal heller ikke sprede sig ved hjælp af vinden, hvilket ville gøre at sædene i 

værste tilfælde ville blæse langt ud over havet, men de spreder sig vha. skuddannelse.  

Planterne er også meget resistente hvilket gør det ideelt for dem at være et sted som 

klitterne. De har også udvækster fra den indre overflade der kan fange vanddamp. 

 

3. Man kan selvfølgelig ikke rende rundt med en pincet ude i klitterne, men man kan 

måle et lille areal og så gange det op. 

 

4. På grund af at respirationen ikke er lig med ophobningshastigheden. Det vil sige at 

hastigheden hvormed der opbygges stof ikke er lig med hastigheden på 

nedbrydningen. Det kan for eksempel skyldes at der ikke er nogen i klitterne der skal 

bruge alt det akkumulerede organiske stof. Det er også fordi at det sætter sig fast i 

rodnettet. 

 

5. Ophobning af organisk stof medfører at der skabes en ubalance. Det er vigtigt for et 

økosystem at det er i balance, ved succession stiger bruttoproduktionen og miljøet 

ændres. Det kan betyde at der kommer flere planter, hvilket gør at der kommer flere 

dyr der vil spise dem, det giver øget dødt organisk materiale som kan nedbrydes af 

nedbryderne, over en længere periode kan der fremvokse en skov. 
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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. 

 
– vise faglig indsigt og overblik  
Vurdering: Eksaminanden udviser ikke stor faglig indsigt og overblik, hvilket 

resulterer i relativt overfladiske besvarelser. 

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

grad evner at inddrage kernefaglige elementer i opgavens problemstillinger. 

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

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

samt 4.4 og 4.5 

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

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

opgave 2.2  

 
– analysere og vurdere eksperimentelt arbejde i biologi  
Vurdering: Eksaminanden kan i begrænset omfang og med flere væsentlige 

mangler vurdere eksperimentelt arbejde, hvilket fx ses i besvarelsen af opga-

ve 1.2, 1.3 og 2.2. Eksaminanden udviser ikke god evne til at give forslag til 

eksperimentelt arbejde, hvilket fremgår af besvarelsen af opgave 1.5 og 3.3. 

 
– analysere og vurdere biologiske data  
Vurdering: Biologiske data analyseres og vurderes på et kun lige accepta-

belt niveau, jf. besvarelsen af opgave 2.3 og 3.2. 
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– perspektivere sin biologiske viden og forholde sig til problemstillinger 
med biologisk indhold.  

Vurdering: Eksaminanden kan kun i meget begrænset omfang perspektivere 

biologisk viden, jf. besvarelsen af opgave 2.5 og 3.5. 

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

præstationen kan betegnes som acceptabel. Eksaminanden formulerer sig meget 

kortfattet og overfladisk og demonstrerer ikke særlig god evne til at anvende 

viden samt analysere og perspektivere. 

 

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 analyse, 
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. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Side 35 af 35 

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 2008. 
 
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    
   
 
 


