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Skriftlig studentereksamen maj 2007 

 
Hermed udsendes sammenskrivningen af censorernes kommentarer til 
opgaverne ved skriftlig eksamen i biologi på højt niveau ved sommereksamen 
2007.  
 
Hæftet indeholder censorkommentarer til opgavesættet som helhed og til 
enkeltopgaver (formulering, figurmateriale m.m.) samt statistik over 
valgfrekvenser og karakterer. 
 
I dette års hæfte gentages den forklaring på typeord, som også var med i 
tidligere evalueringshæfter samt rækken af gode råd til eleverne i afsnittet 
”HOT and NOT”.  
 
Der er udvalgt to elevbesvarelser fra årets studentereksamen, som gengives 
sammen med en begrundelse for den opnåede karakter. 
 
Evalueringshæftet er udarbejdet af opgavekommissionen i biologi: 
 
Lektor Kirsten Selchau, Formand  
Lektor Hans Marker 
Lektor Birgit Eliasson 
Lektor Jørgen Baungaard Hansen 
Lektor Anne Krarup, Fagkonsulent 
 
Juni 2007 
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Eksamensopgaverne maj 2007 
 
Store opgaver: 
 

1. Planter og fosfor 
2. Arvelig immundefekt 
 

Små opgaver: 
 

3. Dioxiner i sild 
4. Fæochromocytom 
5. Overvintrende skildpadder 
6. Restriktionsanalyse af plasmider 
7. Primærproduktion hos brændenælde 

 
Opgavesættene fra skriftlig eksamen kan findes på Internettet enten via 
www.uvm.dk eller via biologis hjemmeside på www.emu.dk under 
fagkonsulenten. 
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Statistik 
I 2007 var 2827 elever indstillet til eksamen i biologi på højt niveau. 
Statistikken er udarbejdet på baggrund af  2818 besvarelser.  
 
Opgavevalg 
 

Opgavenummer 1 2 3 4 5 6 7 
Valgfrekvens % 49,1 50,9 26,1 20,0 7,7 11,2 34,9 

 
 

Elevernes valg af opgaver Biologi 2007
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Karakterfordeling  
 

Karakter  00   03 5 6 7 8 9 10 11 13 
Antal eksaminander 2 70 198 404 498 547 536 379 174 10 

 

Karakterfordeling 
Biologi 2007
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Karaktergennemsnit:  7,9 
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Den indledende censur 
 
Resultatet af den indledende censur. 
 
De 11 censorer, der har deltaget i den indledende censur, har nu rettet et antal 
besvarelser - mindst 25 pr censor - 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. 
Opgavesættet virker en anelse nemmere end sidste år. 
Det er nemt at differentiere karaktererne. 
 
Kommentarer til enkeltopgaver, som der bør tages højde for ved vurderingen af 
opgavebesvarelserne: 
 
Opgave 1.  
Nogle elever synes at misforstå formuleringen af spørgsmål 1Ba og læser 
’fosfatase-koncentration’ som ’fosfat-koncentration’. Svar, der viser, at eleven 
har forstået figuren, bør tælles som gode, selv om de er besvaret ud fra lav 
fosfat-koncentration. 
 
Opgavekommissionen har efter den skriftlige eksamen modtaget en henvendelse 
fra en fagperson uden for gymnasiet. Henvendelsen drejer sig om formulering 
og ordvalg i spørgsmål 1Ba og figur 3 i opgave 1B.  
Opgavekommissionen har forholdt sig til henvendelsen. Formulering og ordvalg 
i spørgsmålet er resultatet af en længere bearbejdningsproces. Opgaven er 
baseret på en videnskabelig artikel. Indholdet i artiklen er bearbejdet 
pædagogisk og tillempet med henblik på, at niveauet i opgaven tester 
undervisningsmålene i biologi i gymnasiet.  
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Censorkommentarer 
 
Kommentarer til opgaverne og besvarelserne 
 
Jeg mener at den måde som opgaverne har udviklet sig de seneste år er den vej som de bør 
udvikle sig i fremtiden. 
 
Generelt gode præcise opgaver, som eleverne let kommer i gang med. 
 
Ser ud til at være behov for at præcisere over for skolerne, hvilke oplysninger der skal stå på 
hvert ark. Værste eksempel var en besvarelse helt uden navn, sidetal, skole eller andet på de 
enkelte ark. 
 
Nogle elever skriver hele opgaven af inkl. spørgsmålene, inden de kommer til svarene. Andre 
skriver en lang historie, om noget som opgaven har inspireret til, men som ikke er relevant 
for svaret. En hel del svarer præcist på det, de bliver spurgt om. Det ville være rigtig godt for 
eleverne - og for censorerne - hvis flere lærere kunne opdrage deres elever til at skrive det 
relevante!  
 
Ind imellem oplever man at elever copy-paster til den helt store guldmedalje og ikke altid 
med lige god relevans til opgaven. Selve svaret på spørgsmålet fylder måske reelt set kun 2-4 
linjer, og det er jo ærgerligt, at de på den måde fejldisponerer deres tid, frem for at gå lidt i 
tænkeboks og forbedre selve svaret. Det ender til tider med, at eleven mister fokus i opgaven. 
 
Fint at opgaverne generelt går efter ”det overordnede” og ikke diverse ”petitesser”. 
 
Sættet er godt. Tværfagligt i højere grad end vanligt, klart og overskueligt at gå til. Der 
lægges ikke op til alt for megen afskrift, hvilket efterlader lidt mere plads til de gode 
ræsonnementer. 
 
Det er frustrerende at se, at nogle hold stadig åbenbart er vant til, at man kan udelade at 
besvare underspørgsmål, at man kan skrive et samlet svar for hele opgaven, eller at man 
udelader nummerhenvisninger til sine svar. 
 
Som helhed har opgavesættet fungeret godt, og det har været relativt let at differentiere. Men 
jeg finder alligevel at opgavesættet har været næsten for let, hvilket ind imellem har betydet 
besvær med at se, hvordan især de gode besvarelser skulle kunne skille sig ud.  
 
Mange klasser laver gode besvarelser med stor faglig dybde, klare fagtermer og godt sprog. 
Desværre er der også klasser med meget ringe besvarelser, hvor eleverne ikke har fokus på 
det centrale i opgaverne og heller ikke den nødvendige viden i stoffet. 
  
 
Jeg synes, det er lykkedes godt med at lave afgrænset økologispørgsmål. Det skal man holde 
fast i fremover. Generelt har spørgsmålene også sikret at selv svage elever fik muligheden for 
at vise at de kan noget. 
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”Blandende” opgaver a la opgave 1 og 2 er skidegode. For eleverne. Både de gode og de 
svage. Ingen bliver (burde ikke blive) helt tabt på forhånd. 
Indgangsspørgsmål skal alle kunne klare bare nogenlunde let (dette krav synes jeg sættet i år 
lever op til, men alligevel går det ikke helt sådan i praksis). 
 
Men ellers er de øvrige opgaver ikke plaget af systematiske fejl. Det er lidt træls at 
skildpaddeopgaven ikke løses af flere, det er ellers en spændende opgave 
 
Opgave 1. En fin kombination af økologi og gentek.  
Aa) mange finder et sted hvor der står: DNA, ATP, NADPH og visse fedtstoffer uden at 
komme nærmere ind på hvad visse fedtstoffer er. 
Ba) Beskrivelsen af fig. 3 synes jeg ikke skulle være en beskrivelse, men en beskrivelse og 
forklaring af figuren. I øvrigt læser mange elever det som ”lav fosfat konc.” meget få læser 
det der står. 
Bb) Mange har vanskeligheder med analyse af data. Det ender langt hen ad vejen op i 
beskrivelser. 
Men det er jo så der man kan differentiere. 
 
Mange elever kender selvfølgelig ikke gåsemad og tror måske på grund af navnet at det er en 
dyrket afgrøde. Det havde nok været godt, hvis det lige var nævnt, at det ikke var en 
afgrødeplante, så var der nok flere, der ville tænke mere kreativt mht. hvad undersøgelserne 
kunne bruges til. 
 
Opgave 2. Fin opgave, her er Bc vurderingsspørgsmålet rigtig godt! (god opgave at 
differentiere på). 
 
Opgave 2. I sin helhed en rigtig god opgave. Desværre lægger figur 4 dog op til, at der i rigtig 
mange tilfælde kommer en fuldstændig og meget lang gennemgang af det specifikke 
immunsystem også, hvilket hos nogle elever bevirker, at de taber fokus, og således ikke helt 
får svaret på spørgsmål 1Bb. 
 
Opgave 3 er den hyppigst valgte lille opgave. En rigtig god opgave som skulle give mulighed 
for besvarelser på mange niveauer. Desværre kobler næsten igen elever svarene til 3a og 3b 
med vurderingsspørgsmålet 3c. Måske skal det formuleres i spørgsmålet (det samme gælder 
for spørgsmål 7)  
 
Opgave 3 fin opgave. a) mange får ikke forklaret opkoncentreringen: ”der opkoncentreres 
fordi stoffet bioakkumuleres”! 
 
Sildeopgaven får nogle elever til at regne ud at nogle børn kun må spise få picogram sild, og 
det er jo ikke ret meget vel. Det er også forbløffende i den opgave at konstatere, at elever, der 
har 3 års biologi undervisning bag sig ikke kender til, hvorledes visse stoffer kan 
opkoncentreres i fødekæderne. 
 
Opgave 4: Rigtig god og reel opgave! Den har heldigvis også givet mange gode elevsvar, 
selv om forbavsende få elever har brugt figur 1 til at afvise, at hormonet kunne være kortisol. 
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Opgave 5: Vildt god opgave, ærgerligt at så forholdsvis få elever kaster sig over den. Det er 
oplagt en opgave, der bliver brugt de næste mange år i opgaveaflevering, her er jo så megen 
herlig biologi! 
 
Opgave 6: God opgave, fint at få denne metode-opgave ind. Der er ikke mange elever, der 
besvarer den, men jeg har set nogle meget fine, sandsynligvis fra elever, der har lavet 
forsøget. 
 
Opgave 7 rammer mange dygtige elever hårdt, idet de roder sig ud i misforståede tolkninger 
af fotosyntesens såkaldte lys- og mørkeprocesser set i forhold til forsøgets lys-/mørkeforhold. 
Den lidt dårligere elev tænker blot på respiration og fotosyntese, og slipper herved oftest 
bedre af sted med at besvare opgaven. 
En mærkværdighed ved dette års sæt er fotosyntese-opgaven, hvor eleverne i første 
underspørgsmål alle (næsten) har skrevet, at BPP=NPP+R, for derpå i næste underspørgsmål 
at glemme alt om, at planterne respirerer dag og nat, og 50% skriver at mørkeprocessen hører 
til om natten.  
Hvis man har en ondsindet tankegang, fri mig for den, så tror man, at problemet skyldes, at 
eleverne slår op under de forskellige betegnelser i en medbragt faktabog, uden at reflektere 
over, at mørkeproces jo ikke refererer specielt til om planten er i lys eller ej. 
 
 
 
Gode råd 
 
Og så den sædvanlige, lær eleverne forskel på de taksonomiske niveauer.  
Alt for mange tror de analyserer når de beskriver figurerne. 
 
Jeg mener, at gode opgaver gerne skal referere til et forsøg, enten et elevforsøg eller 
professionelle forsøg. Jeg kunne godt tænke mig opgaver hvor elever får mulighed for at 
forholde sig til målinger og deres kvalitet. Jfr. katalaseopgaven i eksempelsættet fra sidste år. 
 
Eleverne skal stadig trænes i grafisk fremstilling og langt mere systematisk. Vi skal lægge 
mere vægt på det i hverdagen. 
Eleverne skal kunne regne de banale opgaver de stilles over for i bioopgaver. I matematik 
ville de jo kunne som ingenting. Vi skal lægge mere vægt på det i hverdagen. 
 
Nu er det jo de nye reformhold, der står for skud næste år – og her er opgavetyperne jo i 
forvejen ændret. Men det er stadig vigtigt, at der gives så mange oplysninger i opgaverne, at 
der kan stilles nogle mere brede spørgsmål, der både afdækker elevernes faglige viden og 
deres evne til at udnytte nye fagrelevante oplysninger. Ydermere er det vigtigt, at der ikke 
kan vælges så emnemæssigt snævert som der kunne i år. Undgå ”opslagsopgaver” helt. 
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Eksempler på elevbesvarelser fra årets eksamen, med begrundet 
karakter. 
 
Elevbesvarelse 1  
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Vurdering og karaktergivning: 
 
I bedømmelsen indgår elevens evne til     
 
- at strukturere og formidle stoffet 
Vurdering: Eleven demonstrerer særdeles god formidlingskompetence, og 
besvarelsen er disponeret og struktureret på udmærket vis. Besvarelsen 
udmærker sig ved præcise og velunderbyggede svar på de stillede spørgsmål.  
 
- at anvende biologiske fagudtryk i en meningsfuld sammenhæng  
Vurdering: Eleven behersker i høj grad anvendelse af  biologiske fagudtryk. 
 
- at forstå og vurdere biologiske teorier og arbejdsmetoder 
Vurdering: Eleven demonstrerer stor faglig kompetence og har en udmærket 
forståelse for biologiske problemstillinger. Dette ses fx i 2Ab og 2Bc. 
 
- at inddrage metoder og resultater fra eksperimentelt arbejde 
Vurdering: Eleven inddrager på særdeles udmærket vis resultaterne fra det 
eksperimentelle arbejde. Dette ses fx i opgave 6 om restriktionsanalyse og i 
opgave 7 om fotosyntese. 
 
- at sætte ukendt materiale i relation til kendte problemstillinger 
Vurdering: Eleven udviser udmærket evne til at inddrage sin teoretiske viden i 
besvarelsen og forstår at analysere figurmaterialet på fin vis. Dette ses fx i 
opgave 2Ba. 
 
- at perspektivere sin biologiske viden og forholde sig til biologiske 
problemstillinger 
Vurdering: Eleven perspektiverer sin biologiske viden på kompetent måde. 
Dette ses fx i opgave 2Bc. 
 
Helhedsvurdering: 
Besvarelsen er klar og præcis. Eleven svarer konkret på de stillede spørgsmål 
og inddrager kun relevant stof. Der demonstreres stort fagligt overblik og 
selvstændige analytiske evner.  
 
Opnået karakter:  11   
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Elevbesvarelse 2 
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Vurdering og karaktergivning: 
I bedømmelsen indgår elevens evne til     
 
- at strukturere og formidle stoffet 
Vurdering: Eleven viser evne til at strukturere og formidle stoffe på en 
nogenlunde sikker måde. 
 
- at anvende biologiske fagudtryk i en meningsfuld sammenhæng  
Vurdering: Eleven anvender biologiske fagudtryk på en sikker måde. Dette ses 
fx i opgave 1A og 1B. 
 
- at forstå og vurdere biologiske teorier og arbejdsmetoder 
Vurdering:  Eleven demonstrerer ret sikker forståelse for biologiske teorier og 
arbejdsmetoder. Dette ses fx i opgave 1. 
 
- at inddrage metoder og resultater fra eksperimentelt arbejde 
Vurdering: Eleven inddrager metoder og resultater fra eksperimentelt arbejde 
på en noget mangelfuld og upræcis måde. Dette ses fx i opgave 7. 
  
- at sætte ukendt materiale i relation til kendte problemstillinger 
Vurdering: Eleven formår at sætte ukendt materiale i relation til kendte 
problemstillinger på ret sikker vis. Dette ses fx i opgave 1Bb og i opgave 3c. 
 
- at perspektivere sin biologiske viden og forholde sig til biologiske 
problemstillinger 
Vurdering: Eleven perspektiverer sin biologiske viden på nogenlunde vis. Dette 
ses fx i opgave 1Bc. 
 
Helhedsvurdering: 
Besvarelsen vurderes til at ligge i middelområdet. Den  viser en bred og 
nogenlunde sikker viden i faget. Besvarelsen viser elevens evne til at redegøre. 
Elevens evne til at forklare og uddybe vises kun i mere begrænset omfang. Dette 
ses specielt i de små opgaver.  
 
Opnået karakter:  7 
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TYPEORD. 
 
En kort forklaring på de typeord, der ofte benyttes i de skriftlige 
biologiopgaver. 
  
Analyser: 
En grundig gennemgang af data, fx en figur. Alle vigtige elementer trækkes 
frem og holdes op mod hinanden. 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 fremgår tydeligt, hvilke faglige overvejelser, 
der ligger bag svaret. 
 
Beregn: 
De i opgaven angivne værdier (tal) skal bruges til at beregne resultatet. 
Delresultaterne og enhederne angives. 
 
Diskuter: 
Fremdrag fordele og ulemper ved de faglige problemstillinger. Argumentér for 
og imod, inddrag forskellige betragtninger fx miljømæssige, medicinske eller 
politiske. Afslut gerne med en konklusion, hvis det er muligt. 
 
Forklar: 
Der kræves en forklaring som bygger på biologiske argumenter. De analyserede 
resultater eller en grafs forløb sættes i forbindelse med den teoretiske baggrund. 
Der kan ofte gives flere sandsynlige forklaringer på en problemstilling. 
 
Forsøg, giv forslag til: 
Besvarelsen skal indeholde en beskrivelse af en metode og dens princip samt en 
mulig forsøgsopstilling. 
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Forslag, giv forslag til:  
Her forventes ikke, at man finder alle mulige svar. Et eller få udvalgte er 
tilstrækkeligt. Begrund forslaget. 
 
Hypotese, opstil en hypotese: 
En mulig forklaring på kendsgerninger og sammenhænge baseret på iagttagelser 
eller eksperimenter. Hypotesens holdbarhed kan afprøves ved eksperimenter. 
 
Inddrag: 
I besvarelsen skal de ønskede data, fx en figur inddrages og bruges i den faglige 
sammenhæng. 
 
Perspektivér: 
De faglige overvejelser sættes ind i en bredere sammenhæng, fx 
samfundsmæssig, etisk eller tidsmæssig. 
 
Redegør, redegør for: 
En redegørelse er en struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en 
biologisk problemstilling. 
 
Skitser eller tegn: 
Dette kan fx være en kurve med aksebenævnelser eller en forsøgsopstilling. Der 
er ikke krav om præcise værdier, men kun tendenser. 
 
Udgangspunkt, tag udgangspunkt i: 
De oplysninger, der gives i opgaven, benyttes som udgangspunkt for 
besvarelsen.      
 
Vurder: 
På baggrund af biologisk viden og en analyse af problemstillingerne vægtes 
synspunkter for og imod, og det forsøges at drage en konklusion, når det er 
muligt. Egne begrundede holdninger kan inddrages. 
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HOT and NOT 
 
HOT - eller 10 gode råd  
 

• Læs alle opgaver igennem, inden du vælger, hvilke du vil besvare, og 
understreg vigtige nøgleord.      

 
• Vær opmærksom på, hvilke krav der stilles i opgaven, f.eks.: analyse, 

forklaring, diskussion og vurdering. Beskrivelse alene vil sjældent være 
fyldestgørende. 

 
• Svar så konkret som muligt på de stillede spørgsmål i stedet for at svare i 

generelle vendinger. 
 

• Undgå at skrive indledninger til opgaverne og at gentage de stillede 
spørgsmål i din opgavebesvarelse. 

 
• Husk at inddrage alle figurer og tabeller. Husk også at anvende værdier 

og oplysninger givet i forbindelse med figurerne. 
 

• Undgå at bruge for lang tid på at beskrive kurver og tabeller. Brug tid på 
at forklare dem. 

 
• Det kan af og til være en god ide at tegne en figur til understøttelse af en 

forklaring. 
 

• 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. 
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NOT - eller otte almindelige faldgruber 
 

• Spild ikke din tid med at skrive opgaveformuleringen ind i din besvarelse 
– det honoreres ikke. 

 
• Tro ikke at du kan nøjes med at beskrive figurer eller kurvers forløb - de 

skal forklares. 
 

• Når der refereres til en kurves forløb, så skriv ikke blot ”den går op og 
ned” – vær præcis ved at angive, hvad kurven symboliserer og forklar 
forløbet fx ved anvendelse af værdier angivet på akserne.  

 
• Lad være med at bruge dagligdags udtryk, når der findes relevante 

biologiske fagudtryk. 
 

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

• Lad være med at slå op i bogens register og skrive ukritisk af efter den 
tekst, opslaget viser – teksten skal altid tilpasses, så den er relevant i 
forhold til spørgsmålet. 

 
• Lav ikke grafer og andre grafiske afbildninger på almindelig papir – 

anvend relevant funktionspapir eller elektronisk regneark med tilhørende 
grafik.  

 
• Lad være med at svare overfladisk.  
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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 eksamen i biologi. Vi vil derfor gerne modtage 
kommentarer til studentereksamenssættet 2007. 
 
Vi er bl.a. interesserede i at høre meninger om: 
 
- Skriftlig eksamen set i relation til den daglige undervisning 
- Ideer til udviklingsarbejde indenfor faget affødt af erfaringerne med skriftlig    
     eksamen 
 
 
Vi vil bede om, at eventuelle kommentarer sendes til formanden for 
opgavekommissionen Kirsten Selchau, Solbakken 10, 9500 Hobro,  
e-mail: biofysik@post11.tele.dk 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
opgavekommissionen     
  


