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Forord 
Hæftet er en lærervejledning til de nye digitale opgavesæt i biologi A, stx. Det er intentionen, at 
hæftet vil bidrage til forståelsen af det nye opgaveformat og bidrage til en konsensus i 
bedømmelse af elevernes skriftlige arbejde rundt på skolerne. Denne udgave indeholder 3 
eksempler på elevbesvarelser og tilhørende kommentarer og bedømmelse fra censorerne. 
Kommentarer, spørgsmål og tilbagemeldinger på hæftet eller den digitale skriftlige prøveform i 
biologi er velkomne, og kan sendes til fagkonsulenten. 
Ole.fristed.kunnerup@stukuvm.dk 
 
Med venlig hilsen 
Opgavekommissionen i biologi: 
 
Anne-Mette Vire 
Dorte Gedde, 
Jørgen Baungaard Hansen, 
Tore Rubak, 
Kresten Torp, 
Ole Fristed Kunnerup (fagkonsulent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Ole.fristed.kunnerup@stukuvm.dk
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Nye skriftlige eksamensopgaver 
I sommeren 2020 var de første elever til eksamen i biologi A efter den nye læreplan. Den skriftlige 
eksamen var en digital eksamen. Det betyder, at udlevering og aflevering af eksamensopgave og 
opgavebesvarelse foregik via netprøver. Den digitale form giver nye muligheder, og der kan 
løbende inkluderes nye opgavetyper. De vejledende opgavesæt introducerer elementer som 
større datasæt, samt video i form af film eller animation. Materialet er vedhæftet opgaven som 
filer. Filformaterne følger de fælles standarder, som er gældende for flere fag.  
 
Det er vigtigt at understrege, at der ikke er internetadgang for eksaminanderne under eksamen. 
Derfor kan eksaminanderne ikke anvende online programmer, som eventuelt anvendes i den 
daglige undervisning.  
 
Der er udfærdiget to sæt vejledende eksamensopgaver. Første sæt udkom i efteråret 2018, og 
andet sæt i december 2019. Begge sæt er tilgængelige på materialeplatformen. Efter hver 
prøvetermin udsendes eksamensopgaverne desuden på Materialeplatformen  
 
De vejledende opgavesæt er opbygget som eksamenssættene, men der var i sættene ekstra fokus 
på læreplanens nye kernestof og på inddragelse af digitale elementer. Et opgavesæt består af fire 
opgaver, som hver indeholder fem delspørgsmål. Af de fire opgaver skal eksaminanden besvare 
tre. Eksaminanden vælger frit blandt de fire opgaver. 

Digitale kompetencer og krav til IT 
Med læreplanen fra 2017 blev der i biologi, ligesom i de øvrige naturvidenskabelige fag, sat fokus 
på inddragelse af digitale hjælpemidler og matematiske værktøjer. 
  
I opgaverne kan der forekomme video med lyd, og det er derfor nødvendigt at eksaminanden 
medbringer hovedtelefoner til terminsprøver og eksamen. Der stilles ikke særlige krav til video 
software, da video vil være indlejret i opgavesættene. Video kan illustrere biologiske 
problemstillinger på en anden og mere dynamisk måde end figurer og fotos. Fx kan video 
demonstrere eksperimentelt arbejde i form af fx optagelse fra feltarbejde og observationer i 
laboratoriet eller naturen. Det er vigtigt, at eksaminanderne trænes i at være fokuseret i 
observation af video, så de kan uddrage de relevante oplysninger, der skal anvendes til at besvare 
opgaven, der knytter sig til videoen. Det er ligeledes vigtigt, at de er fortrolige med at navigere i 
videoer. 
  
For at kunne løse dele af eksamensopgaverne i biologi A har eksaminanderne brug for et program 
med regneark og diagramfunktioner. Excel er oplagt, fordi datasæt til opgaverne udleveres som 
Excel-filer. Hvis eksaminanderne i forvejen anvender andre programmer med samme funktioner, 
anbefaler vi, at de træner overførsel af data fra en Excel-fil til disse programmer. Excel-
regnearksfilerne vil være i formatet (*.xls) med dansk decimaladskillelse i form af ”,” (komma).  
 
Eksaminanderne kan have fordel af at benytte et CAS-program til løsning af ligninger og udførsel af 
beregninger. Her er det uden betydning, hvilket program der anvendes (fx Maple, GeoGebra, 
MathCad, WordMat), men ved bedømmelse af eksaminandernes besvarelse lægges der vægt på, 
at de anvender korrekt notation og formidler deres arbejde med de nødvendige forklaringer.  
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Det kan være en stor fordel i forhold til korrekthed, at eksaminanden kan anvende en 
formeleditor.  
Eksaminanderne skal være i stand til at afbilde data i grafer, indsætte tendenslinjer for funktioner, 
som kendes fra matematik B, herunder lineære, eksponentielle, logaritmiske og potensfunktioner. 
De skal kunne finde og anvende forskrifter for lineære, eksponentielle og potensfunktioner.  
 
Eksaminanderne skal kunne anvende deres IT-værktøjer til at bestemme og anvende 
antalsparameter, sandsynlighedsparameter og konfidensintervaller for en binomialfordeling. 
 
Det er værd at lægge mærke til, at datasættene til opgaverne kan være store og indeholde flere 
forskellige data i samme fil. Eksaminanderne har brug for at træne databehandling med henblik på 
at udvælge de relevante data fra et datasæt, samt i selv at afgøre, hvordan det er mest 
hensigtsmæssigt at afbilde og sammenligne data. Desuden skal de kunne forholde sig til 
gentagelse af målinger samt gennemsnit og usikkerhed på målinger. Opmærksomheden henledes 
på at der i nogle CAS-programmer kan mangle fx aksebetegnelser og enheder som er nødvendige 
for en korrekt besvarelse. Ligeledes kan der være forskel på CAS-programmers brug af 
decimaladskillelse. 
  
Vi anbefaler, at man løbende træner håndtering af digitale opgaver og digitale besvarelser, så 
eksaminanderne får mulighed for at opnå sikkerhed i, hvordan f.eks. diagrammer, tegninger eller 
figurer sættes ind i filen med deres besvarelse. Vær opmærksom på at eksaminanderne ikke kan 
anvende deres mobiltelefon til at tage billeder til den skriftlige eksamen. Fremstillingen af en enkel 
skitse eller tegning kan foretages i et simpelt digitalt tegneprogram. På samme måde kan 
udklippede figurer fra opgavesættet i et digitalt tegneprogram evt. forsynes med markeringer ol. 
og indsættes i besvarelsen.   
  
Da der ikke er internetadgang til eksamen i Biologi A vil opgaver om bioinformatik ikke kræve brug 
af online databaser og programmer.  
 

Råd og vink, som læreren kan give til eleverne. 
 

● Læs alle fire opgaver igennem, inden du vælger hvilke tre du vil besvare og fasthold dit 

valg. 

● Vær opmærksom på hvilke krav der stilles i opgaven, fx hvilke typeord der anvendes, samt 

krav til inddragelse af figurer. Anvend biologiske fagudtryk frem for hverdagssprog. 

Find og læs relevant teori i dine undervisningsmaterialer og noter. Undlad at skrive afsnit af 

eller at hente hele afsnit eller figurer ind fra harddisken. 

● Svar så kort, fokuseret og præcist som muligt på de stillede spørgsmål.  

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

● For at skabe overblik i skriveprocessen kan du evt. kopiere opgaveteksten ind i din 

besvarelse - men før den afleveres slettes opgaveteksten igen. 

● Vær præcis i din angivelse af opgave- og spørgsmålsnummer. 

● Besvar så vidt muligt alle delspørgsmål. 

● Læs korrektur på din besvarelse – brug gerne stavekontrol. Kontroller at du har svaret på 

alt hvad der bliver spurgt om. 
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Typeord 
 
Listen uddyber typiske spørgemåder i de skriftlige opgavesæt i biologi. 
  
Afbild: Grafisk fremstilling af data med en relevant valgt diagramtype. Aksetitler og enheder 
angives.  
 
Analysér: 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.  
 
Angiv: Et kort præcist svar, fx enkeltord eller talværdi. Svaret begrundes.  
 
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 og 
argumenter, der ligger bag dit svar.  
 
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 og 
relevant antal betydende cifre. 
 
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 og fokuseret beskrivelse af det, der bedes om ud fra en figur 
eller oplysninger i opgaven. Inddrag kvantitative aspekter, hvis muligt. 
 
Diskuter: Belys problemstillingen ved at fremdrage forskellige sider og aspekter af den, fx 
miljømæssige, medicinske eller etiske. Argumentér fagligt for og imod. Afslut gerne med en 
konklusion, hvis det er muligt.  
 
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.  
 
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 og afspejler biologisk forståelse. 
. 
…forsøg/eksperiment: Besvarelsen kan indeholde en beskrivelse af et relevant eksperiment, en 
forsøgsopstilling, en metode eller dens princip. Vis kendskab til pålideligt forsøgsdesign jf. 
naturvidenskabelig metode. 
…hypotese: Opstil en hypotese der kan testes. I en statistisk sammenhæng skelnes der mellem en 
H0-hypotese og en H1-hypotese.  
 
Inddrag: I besvarelsen skal du inddrage de figurer, data, citater og lignende der henvises til.  
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Skitsér: Dette kan fx være en graf med aksebetegnelser, en kort tekst eller enkel tegning, der 
beskriver et forsøg eller 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 
argumentation, som viser at påstanden er korrekt. Dokumentationen kan for eksempel inddrage 
beregninger, fremstilling af graf, regressionsanalyse, vurdering af data eller tegning af struktur.  
 
Vurder: En vurdering er en faglig begrundet stillingtagen. Vurderingen foretages på baggrund af en 
biologisk og evt. en matematisk eller statistisk analyse. Konkluder, når det er muligt.  
 
 

Kommenterede elevbesvarelser fra den skriftlige prøve afholdt 28/5-2020 
 
I tabellen nedenfor ses en oversigt over opgaverne. 
 

Opgavesæt den 28. maj 
2019 
(ny-1stx-201) 

 

Opgave 1 Kyllingeproduktion 

Opgave 2 Opvarmning og præstationsevne 

Opgave 3 Centraleuropæisk hjernehindebetændelse, TBE 

Opgave 4 Mårhund 

 
I fastsættelsen af den endelige karakter er der taget hensyn til bemærkningerne fra den 
indledende censur: 
 
Opgave 1. Kyllingeproduktion 
Spørgsmål 2. 
Beregningerne giver anledning til stor usikkerhed hos eleverne. Beregninger, som er fagligt 
funderede skal tælle positivt, også selv om de fx ikke indeholder omregning til tørvægt, 
gennemsnit eller på anden måde er mangelfulde.  
 
Opgave 2. Opvarmning og præstationsevne 
Spørgsmål 2. 
Dataserien i Excel mangler angivelse af enhed (s). Det kan give anledning til usikkerhed hos en del 
elever, selvom opgaveteksten nævner, at data er en tidsmåling. De elever, som fejlagtigt indsætter 
”præstationsevne” eller lignende som akseenhed og efterfølgende i spørgsmål 3 laver en forkert 
analyse af resultaterne skal bedømmes mildt. 
 
Spørgsmål 4. 
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Mange elever misforstår spørgsmålet og svarer i stedet på hvilken funktion punkterne nævnt i 
opgaven har under arbejde. En god faglig forklaring kan tælle positivt, selvom eleverne ikke 
direkte svarer på spørgsmålet. 

Elevbesvarelse A  
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Kommentarer til besvarelse A 
 

Spørgsmål Kommentar 

2.1 Eksaminanden udviser god forståelse af eksperimentets formål og fremgangsmåde. 

2.2 Boksplot afbildes korrekt, men eksaminanden overvejer ikke at afbilde med 
stigende temperaturværdier på førsteaksen, som ellers kunne være relevante. 

2.3 I vurderingen forventes matematiske /statistiske og biologiske overvejelser og 
overvejelser om forsøgsbetingelserne. 
Besvarelsen konstaterer korrekt, at hypotesen ikke holder, men begrunder kun 
dette på et meget overordnet plan med at kassen og nederste værdi ved 10 °C lå 
nederst. Der vises ikke en dybere forståelse af fordelingen af målinger og det 
suppleres ikke med biologiske eller forsøgsmæssige overvejelser, og signifikans 
forhold overvejes ikke. 

2.4 Spørgsmålet misforstås, og besvares ikke korrekt. 

2.5 Spørgsmålet er mangelfuldt besvaret, idet der fx ikke er nævnt noget om 
muskeltræthed og mulige årsager hertil.  

3.1 I besvarelsen foreslås helt overordnet en stikprøve, men det forklares ikke hvordan 
denne mere nøjagtigt skal tilrettelægges fx mht. geografisk udbredelse. 
Mht. målemetode nævnes en blodprøve og til sidst en ELISA-test. Hvordan ELISA-
testen indgår ift. det i øvrigt forklarede, er dog uklart.  

3.2 Eksaminanden har en fejlagtig opfattelse af, at antibiotika kan bekæmpe virus, og 
der skelnes ikke mellem virus og bakterier. 

3.3 Besvarelsen viser kendskab til princippet i ELISA-test og immunrespons. 

3.4 Eksaminanden har kendskab til teori om antigen og immunreaktion knyttet hertil, 
men svarer ikke helt fokuseret på hvorfor ”fragmenter af virus” kan anvendes.  

3.5 Eksaminanden viser kendskab til mutationer i virus, og deres betydning for 
immunitet, men inddrager ikke viden om immuniseringens varighed.  

4.1 Besvarelsen begrunder i årscyklus i kønsdrift og i fødetilgængelighed. 

4.2 Besvarelsen inddrager generel teori om bestemmelse af populationsstørrelse ved 
stikprøver, men anvender kun denne viden i begrænset grad, i forhold til, hvordan 
en undersøgelse skal tilrettelægges i praksis. 
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4.3 Afbildningen udføres korrekt med aksebetegnelser. Målepunkterne forbindes, 
uden at dette dog begrundes.  

4.4 Besvarelsen foreslår en udarbejdelse af et stamtræ, men uddyber ikke nærmere 
hvordan det skal laves eller hvordan det skal anvendes ift. spørgsmålet. Dermed 
bliver spørgsmålet ikke besvaret. 

4.5 Besvarelsen inddrager ikke grundlæggende teori om populationsvækst eller 
abiotiske og biotiske faktorers betydning for populationsstørrelsen. 

Samlet vurdering: 

 Fagets modeller, fagbegreber og fagsprog anvendes kun i begrænset grad. 

 Struktur og sammenhæng i de faglige forklaringer er meget vekslende.  

 Besvarelsen afspejler en generel viden på de fleste områder, som dog kun i begrænset grad 
tilpasses og inddrages i forklaringer. 

 Eksaminanden har et overordnet kendskab til eksperimentelle metoder, men formår kun i 
enkelte tilfælde at nuancere og anvende dem i besvarelsen.  

 Eksaminanden afbilder data korrekt, men viser kun en begrænset evne til at analysere, 
diskutere og vurdere disse. 

 Karakter: 4 
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Elevbesvarelse B 
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Kommentarer til besvarelse B 
 

Spørgsmål Kommentar 

4.1 Eksaminanden udviser udmærket faglig forståelse. 

4.2 Udmærket beskrivelse af metode. Der savnes dog overvejelser omkring frisættelse 
af en invasiv art efter fangst. Andre metoder som fotofælder eller genetiske 
undersøgelser nævnes ikke 

4.3 Korrekt afbildning.  

4.4 Forkert fokus på genpulje gør svaret upræcist 

4.5 Eksaminanden gør god brug af fagudtryk fra populationsbiologien, gør brug af 
viden fra spørgsmål 4.3 og viser faglig indsigt. Der savnes dog en egentlig 
udfoldelse af diskussionen. 

3.1 Svaret har forkert fokus på udbredelsen af rådyr i stedet for udbredelsen af TBE-
virus. 

3.2 Eksaminanden svarer ikke direkte på spørgsmålet, men viser forståelse for 
virkningen af antibiotika 

3.3 Besvarelsen viser udmærket kendskab til princippet i ELISA-test og immunrespons 

3.4 Svaret er upræcist, men viser overordnet forståelse for udvikling og anvendelse af 
vaccination 

3.5 Der savnes faglig argumentation for svaret 

2.1 Udmærket forståelse for hensigten med forsøget 
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2.2 Præsentationen af data er uhensigtsmæssig. Det er vanskeligt at sammenligne de 
tre grafer med hinanden. Forkert enhed 

2.3 Eksaminanden misforstår resultatet af forsøget og laver derfor en fejlslutning, men 
analysen er på baggrund af ovenstående korrekt. 

2.4 Eksaminanden misforstår spørgsmålet og svarer ikke på hvordan øget 
muskeltemperatur kan have den nævnte effekt. Svaret er dog fagligt korrekt. Der 
inddrages ikke viden om enzymatiske processers hastighed. 

2.5 Der svares ikke på spørgsmålet. Besvarelsen rummer alene generel viden. 

Samlet vurdering: 

 Fagets modeller, fagbegreber og fagsprog anvendes. 

 Eksaminanden formulerer sig struktureret og inddrager i nogen grad faglig viden.  

 Eksaminanden har et udmærket kendskab til eksperimentelle metoder.  

 Eksaminanden viser usikkerhed i at kunne præsentere data korrekt og en begrænset evne til 
at analysere, diskutere og vurdere disse. 

 Karakter: 7 

 

Elevbesvarelse C 
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Kommentarer til besvarelse C 

 

Spørgsmål Kommentar 

1.1 Svaret indeholder uddybende faglige overvejelser og begrundelser. 
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1.2 Eksaminanden begrunder sine beregninger med sikker brug af fagtermer. Eksaminanden 

inddrager definition af økologisk effektivitet. Det er udover hvad man kan forvente, da det 

ikke nævnt i spørgsmålet, men blot et beregningsspørgsmål. 

1.3 Eksaminanden viser sikker forståelse af respiration, brutto- og netto-produktion 

1.4 Eksaminanden diskuterer på fremragende vis de relevante parametre. I diskussionen 

argumenterer eksaminanden med inddragelse af mange relevante biologiske aspekter. 

Diskussionen afrundes med en konklusion. 

1.5 Eksaminanden fremdrager på fremragende vis forskellige sider og aspekter i sin 

argumentation for og imod anvendelsen af hurtigvoksende kyllingeracer i en global 

fødevareproduktion. Eksaminanden konkluderer til slut. 

3.1 I besvarelsen foreslås stikprøve med præcise overvejelser om hvordan disse indsamles. 

Yderligere gennemgås i detaljer hvordan blodprøver tilvejebringes og undersøges vha. 

ELISA-test. 

3.2 Eksaminanden har en præcis viden om forskel imellem bakterier og virus og deres 

formering. Dog er der uklarhed om hvad eksaminanden mener i den sidste sætning. 

3.3 Besvarelsen viser sikkert og systematisk kendskab til princippet i ELISA-test og 

immunrespons. Dog en lille fejl idet T-celler ikke fagocyterer virus. 

3.4 Et dækkende svar med mangler, som f.eks at inddrage figuren konkret og præcist.  

3.5 I opgave 3.5 er typeordet ”giv forslag til”. Dette typeord anvendes netop når der ikke er et 
og kun et eksakt svar. Besvarelsen her rummer gode overvejelser og eksaminanden 
argumenterer for sine overvejelser. 

4.1 Besvarelsen rummer en fremragende argumentation, der viser biologisk forståelse for 

årscyklus, kønsdrift og fødetilgængelighed.  

4.2 Giver en faglig begrundelse for bestemmelse af populationsstørrelse ved stikprøver, og 

eksaminandens overvejelser og tankegang fremgår tydeligt. 

4.3 Afbildningen udføres korrekt med rigtig valg af diagramtype, samt aksebetegnelser og 

tydelige målepunkter. Model tilpasset til målepunkter er ikke relevant, i henhold til 

beskrivelsen af typeordet ”afbild ”. 

4.4 Besvarelsen forholder sig til ”hvorfor” i stedet for ”hvordan”. Svaret viser stor biologisk 

viden og forståelse. 

4.5 Besvarelsen inddrager grundlæggende teori om populationsbiologi og eksaminanden 

formår at diskutere flere forhold og konkluderer til slut. 

Samlet vurdering: 

 Eksaminanden er rigtig god til at svare direkte på spørgsmålet og svaret uddybes med faglige 

overvejelser og begrundelser.  

 Eksaminanden anvender fagbegreber og fagsprog gennem alle besvarelser og formulerer sig 

selvstændigt og struktureret om biologiske emner. Besvarelsen udmærkes ved at der ikke er 

passager af lærebogsparafrase. Opgavens ordlyd eller brødtekst gentages ikke i besvarelsen. 

 



26 
 

 Eksaminanden vurderer eksperimentelt arbejde og dets tilrettelæggelse på fremragende vis, 

dette ses specielt i opgave 1 

 Eksaminanden præsenterer og vurderer data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og 

undersøgelser med anvendelse af relevante modeller, beregninger, metoder og 

repræsentationer. Eksaminandens tankegang og faglige argumentation fremstår tydelig for 

læseren  

 Eksaminanden analyserer og diskuterer data og eksperimentelle resultater under inddragelse af 

relevant faglig viden og der benyttes relevante fagspecifikke digitale værktøjer hensigtsmæssigt. 

Karakter: 12 

 


