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Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2011 

 
Hermed udsendes evalueringen af den skriftlige prøve i bioteknologi A maj 2011.   
 
Evalueringen indeholder henvisning til opgavesæt, den uofficielle statistik over 
valgfrekvenser og karakterfordeling, den indledende censur, censorkommentarer til 
opgavesæt og en liste over typeord og gode råd. 
 
 
Evalueringen er udarbejdet af opgavekommissionen i bioteknologi og 
fagkonsulenterne: 
 
 
Keld Nielsen, Fagkonsulent 
Kresten Cæsar Torp, Fagkonsulent 
September 2011



 

Opgavesæt 
Opgavesættet fra skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2010 kan findes på:  
 
http://www.uvm.dk/Uddannelse/Gymnasiale%20uddannelser/Proever%20og%20eksamen/Tidligere

%20skriftlige%20opgavesaet%20stx%20og%20hf.aspx  

 
Den skriftlige prøve blev afholdt tirsdag den 31. maj 2011. En oversigt over opgaverne kan ses 
nedenfor. Samme opgavesæt blev stillet i htx og stx. Opgaverne 1 og 2 er obligatoriske, mens den 
enkelte eksaminand skulle vælge mellem besvarelse af opgave 3 eller 4. Ifald en eksaminand valgte 
at besvare både opgave 3 og 4, eller dele af disse, indgik kun den først skrevne opgave i besvarelsen 
i bedømmelsen af eksaminanden. Dette er i tråd med udmeldingen i bioteknologi A’s FAQ (Fagets 
FAQ kan findes via følgende link: 
http://www.uvm.dk/Uddannelse/Gymnasiale%20uddannelser/Fagenes%20sider/Fag%20A-
F/Bioteknologi%20forsoeg%20-%20stx%20og%20htx.aspx). 
 
Opgaverne tirsdag den 31. maj 2011 

 
Opgave 1 Osteproduktion 
Opgave 2 Vin, et bioteknologisk produkt 
Opgave 3 Lipider og carnitin transport defekt  
Opgave 4 Bionedbrydelig emballage 

 

Statistik 
I 2011 var 230 elever  til prøve i bioteknologi A. 164 fra stx og 66 fra htx. Ifølge den uofficielle 
statistik havde 166 elever fra stx og 68 elever fra htx bioteknologifaget. Dvs næsten alle elever var 
til skriftlig prøve i bioteknologi A. 
 
Opgavevalg 

 
Opgavenummer 3 4 

Valgfrekvens % (stx) 76,3 21,9 

Valgfrekvens % (htx) 72,7 21,2 

  (ikke  alle elever har lavet opgave 3 eller opgave 4) 

 
Karakterfordeling  

Elevernes fordeling på karakter, var som følger: 



Eksaminandernes fordeling på karakter
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Eksaminandernes procentvise fordeling på karakter
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Karakterfordeling blandt beståede
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Karakterfordeling

Anbefalet fordeling

 

 

Karakter -3   00  02 4 7 10 12 
stx 0 23 38 42 40 17 4 

htx 1 23 19 8 11 4 0 

Antal eksaminander ialt 1 46 57 50 51 21 4 

Procentvise fordeling 0,4 20,0 24,8 21,7 22,2 8,1 1,7 

Procentvise fordeling af beståede   31,1 27,3 27,9 11,5 2,2 

 

 

 

 

Karaktergennemsnit 
Karatergennemsnit for alle eksaminander var  4,02 og for beståede eksaminander var 
karaktergennemsnit 5,08.  Karaktergennemsnit fordelt på skoletyper var  4,5 for stx og 2,75 for htx, 
og for beståede elever 5,26 (stx) og 4,45 (htx).  
 
Karaktererne fordeler sig på hele karakterskalaen, men gennemsnittet er relativt lavt. Det skyldes en 
stor gruppe elever der klarer sig temmelig dårligt. 
 
Der er stor forskel på karaktergennemsnittet på de forskellige skoler. Således fordeler klassernes 
gennemsnit sig fra 1,5 som det laveste til 6,6 som det højeste. 
 
Censorer 
Der deltog i alt 6 censorer ved voteringen, 4 fra stx og 2 fra htx. Fordelingen af eksaminander 
mellem censorerne var således, at censorer fra stx udelukkende censurerede eksaminander fra stx og 
tilsvarende for htx. Alle censorer ved censuren i sommeren 2011 har undervisningskompetence i 
både biologi og kemi.



 
Den indledende censur 
Indledende censur vedrørende skriftlig prøve i bioteknologi A tirsdag d. 31. maj 2011 
 
Resultatet af den indledende censur. 
De censorer, der har deltaget i den indledende censur, har nu vurderet et antal besvarelser - omkring 
20 pr censor - og givet kommentarer til opgavesættet som helhed og til de enkelte opgaver. 
 
Kommentarer vedrørende opgavesættet: 
Opgavesættet fungerer som helhed godt. Det er let at differentiere på de fleste delopgaver. 
 
En del elever svarer upræcist og overfladisk, kun få kommer rigtigt i dybden. Derudover er der 
nogle elever der faktisk ikke svarer på det adspurgte, samt enkelte elever der helt springer flere 
delspørgsmål over. 
 
Hvad angår kemi er en del besvarelser manglefulde, og det er bekymrende – blandt andet problemer 
med afstemning af reaktionsskema, koncentrationsberegninger mm. 
 
Der er generelt stor forskel på besvarelser fra de forskellige klasser – nogle holds besvarelser er 
meget manglefulde. På én enkelt skole har eleverne besvaret alle 4 opgaver i sættet. Censorer skal i 
sæt, hvor alle fire opgaver er besvarede, kun medtage de tre første opgaver i bedømmelsen, uanset 
hvordan besvarelsen af den sidste opgave er. 
 
Kommentarer til enkeltopgaver, der bør tages højde for ved vurderingen af 
opgavebesvarelserne: 
 
Opgave 1 
1.2: Få elever kommer med forslag til metode, en del besvarelser er upræcise og overfladiske.  
Der skal honoreres for generelle betragtninger om naturvidenskabelig metode. Besvarelser med 
reaktionshastighed tæller også positivt. 
 
Opgave 2 
2.4: Besvarelser hvor pH er beregnet ved hjælp af ½(pKs – log(Cs)) honoreres også. 
 
Opgave 3 
3.5: Besvarelser med argumentation for codominans honoreres også. 
 
På vegne af opgavekommissionen. 
Keld Nielsen og Kresten Cæsar Torp 
Fagkonsulenter 

 



Censorkommentarer 
Der er generelt tilfredshed med sættet. Det indeholder mange delopgaver, og det er nemme at 
differentiere på. Der er også flere opgaver i sættet, som alle elever burde kunne gå lige til.  
 
Opgavekommissionen takker censorerne for deres mange gode og konstruktive kommentarer til 
sættet som helhed og enkeltopgaver.  
 
Vi bringer herunder et helhedsindtryk samt kommentar på enkelt opgaver efter afslutningen på den 
skriftlige censur: 
 

• For mange delopgaver er ikke besvaret og sprunget over 
 

• Besvarelserne giver et indtryk af at en generel manglende træning i at besvare og løse 
opgaver 

 

• I en stor del af besvarelserne er meget af den basale kemi mangelfuld eller fraværende – fx 
kemiske beregninger, polaritetsforhold, isomeri, strukturformler, bindingsteori 

 

• Besvarelserne viser generel mangelfuld indsigt i de biokemiske stofskifteprocesser 
 

• Mange besvarelser viser mangelfuld indsigt i syre-basekemi 
 

• Mange besvarelser viser mangelfuld indsigt i opskrivning af reaktionsskemaer 
 

• Besvarelserne giver et generelt indtryk af manglende evne til at diskutere, argumentere og 
begrunde problemstillinger 

 

• For mange elever svarer alt for upræcist og ufuldstændigt på de stillede delopgaver. 
 

Kommentar på enkeltopgaver:  
 
Opgave 1.1. Kan alle svare på. 
Opgave 1.2. Kun få elever kommer med konkrete forslag til en metode.  
Opgave 1.3. De fleste elever aflæser på grafen. De fleste kan bestemme Vmax, men ikke alle kan 
bestemme Km. Mange elever glemmer at angive enheder. Nem at differentiere på.  
Opgave 1.5. Meget få af de elever, der skriver hvilke øvrige gensekvenser, der skal indsættes, 
begrunder det. Nem at differentiere på.  
 
Opgave 2.1. Mange elever angiver ikke generelle forskelle. En del besvarelser indeholder kun 1-2 
forslag og ikke alle er væsentlige.  
Opgave 2.2. Kan de fleste svare på. Nem at differentiere på. 
Opgave 2.4. Besvares kun af få, og der mangler forklaring og begrundelser.  
Opgave 2.5. De fleste bruger tilnærmet formel. Der mangler forklaring og begrundelser.  
Opgave 2.6. Mange beskriver bare kurverne og glemmer, at det er en diskussion hvor også negative 
faktorer som fx tid og bakterieantal medtages.  
Opgave 3: Vælges af de fleste eksaminander. Opgaven fungerer godt. Emner som fordøjelse og 
genetik virker bekendt for eleverne, og eleverne fatter ideen med opgaven.   



Opgave 3.1. Kan de fleste svare på. Nem at differentiere på.  
Opgave 3.2. Besvares kun af få.  
Opgave 3.3. Basal kemi hvor der skal redegøres for sammenhæng mellem struktur og funktion. Kan 
de fleste eksaminander men på forskellige niveauer. Nem at differentiere på.  
Opgave 3.4. Nogle eksaminander angiver en cirkaværdi ud fra tabellen, men de fleste kan lave 
lineær regression og forholde sig til svaret.  
Opgave 3.5. Kan de fleste eksaminander, og opgaven er nem af differentiere på.  
 
Opgave 4: Vælges af færrest eksaminander. Opgaven fungerer godt og er nem at differentiere på.  
Opgave 4.1. Mange svar er ukonkrete.    
Opgave 4.2. Er svært for en del. Få bruger viden om proteinstruktur (ladning, polaritet mm)  
Opgave 4.3. Er svært for nogle. SDS og enzym forveksles.  
Opgave 4.4. Kan alle svare på.  
Opgave 4.5. Her er der hos flere elever en diskussion. Nem at differentiere på.  
 



Bedømmelseskriterier og faglige mål 
 
I læreplanen pkt. 4.1 er bedømmelseskriterierne beskrevet. Ved den skriftlige prøve bedømmes hvorvidt 
eksaminandens præstation lever op til de faglige mål angivet i pkt. 2.1 i læreplanen. Nedenfor er udvalgte 
faglige mål fra pkt. 2.1 i læreplanen gengivet. Bedømmelsen er en helhedsvurdering på baggrund af 
eksaminadens evner til at opfylde de faglige mål.    
 
 

� formulere og analysere bioteknologiske problemstillinger under anvendelse af fagsprog, 
symboler og nomenklatur  

 
� beskrive cellers opbygning og redegøre for sammenhæng mellem struktur, egenskaber og 

funktion 
 

� beskrive stoffers opbygning og redegøre for sammenhæng mellem struktur, egenskaber og funktion 
 

� relatere observationer, model- og symbolfremstillinger til hinanden 
 

� opskrive og afstemme kemiske reaktionsskemaer 
 

� foretage kvantitative beregninger 
 

� dokumentere og formidle eksperimenter og undersøgelser både mundtligt og skriftligt 
 

� indsamle, vurdere og anvende information fra kilder, der omhandler biologiske, kemiske og 
bioteknologiske emner og problemstillinger 

 
� analysere, vurdere og perspektivere bioteknologiske metoder inden for udvalgte områder som 

sundhed og sygdom, fødevareteknologi, forædling, biologisk og kemisk produktion på et 
bæredygtigt grundlag 

 
� vurdere, hvordan konkret anvendelse af bioteknologi kan påvirke samspillet mellem levende 

organismer og deres omgivelser 
 

� analysere og diskutere bioteknologiske problemstillinger i et samfundsmæssigt, miljømæssigt og 
etisk perspektiv. 

 

 



Typeord 
 
En kort forklaring på typeord, der benyttes i skriftlige bioteknologiopgaver. 
 
Afbild: Grafisk fremstilling af data. Enheder angives. 
 
Analysér: En grundig gennemgang og forklaring af data, fx en figur. Afslut med en konklusion, 
hvis det er muligt. En ren beskrivelse er ikke tilstrækkelig. 
 
Angiv: Et kort præcist svar med en kort begrundelse for svaret. 

 
Argumenter: Fremfør begrundelser for en antagelse eller hypotese. Argumenterne skal evt. tage 
udgangspunkt i oplysninger, en figur eller data, der henvises til i opgaven. 
 
Baggrund, på baggrund af: Besvarelsen skal tage udgangspunkt i materialet, figuren eller 
lignende, der henvises til. 
 
Begrund: Besvarelsen skal uddybes, så det tydeligt fremgår, hvilke faglige overvejelser, der ligger 
bag svaret. 
 
Beregn: Besvarelsen skal indeholde et beregnet resultat. Beregningerne skal ledsages af forklarende 
tekst, delresultater, enheder, reaktionsskemaer, figurer og formler i et sådant omfang, at 
tankegangen er klar. 
 
Bestem: Størrelse skal findes fx ved aflæsning på graf. Relevante enheder skal angives. 
 
Beskriv: Giv en uddybende beskrivelse af det der bedes om, ud fra en figur eller oplysninger i 
opgaven. Beskrivelsen skal anvende faglig terminologi, uddybe med reaktioner eller lignende. 

 
Diskutér: Fremdrag fordele og ulemper ved de faglige problemstillinger. Argumentér for og imod. 
Inddrag forskellige betragtninger fx bioteknologisk, miljømæssige, medicinske, etiske eller 
politiske. Afslut med en konklusion, hvis det er muligt. 
 
Forklar: Besvarelsen skal bygge på biologisk, kemisk og/eller bioteknologisk 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. 
 
Forslag, giv forslag til: Et eller få udvalgte forslag er tilstrækkelige. Begrund forslaget eller 
forslagene. 
 
Hypotese, opstil en hypotese: Forventet udfald af et forsøg/eksperiment. Hypotesen opstilles på 
baggrund af faglig viden, og dens holdbarhed kan afprøves eksperimentelt. 
 
Inddrag: I besvarelsen skal de ønskede data, fx en figur anvendes. 



Karakteriser: En kort angivelse af fx karakteristiske (funktionelle) grupper i et molekyle med 
stofklasse og navn. 
 
Navngiv: Angiv en kemisk forbindelses navn. 
 
Opstil (eller opskriv): På baggrund af tekst opstilles/opskrives fx et afstemt reaktionsskema, hvor 
kemisk symbolsprog benyttes. 
 
Redegør, for/ud fra: En redegørelse er en struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en 
biologisk, kemisk og/eller bioteknologisk problemstilling. 
 
Skriv: En kort, præcis tekst med relevant fagsprog. 
 
Skitser: Dette kan fx være en kort tekst, en graf med aksebenævnelser, et eksperiment, 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, en kemisk 
struktur eller analyseresultater. Der er krav om præcise angivelser. 
 
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 og tegning af struktur. Der er væsentligt at dokumentationen knyttes sammen 
med en tekst, som efterviser påstanden.  
 
Vurder: På baggrund af biologisk, kemisk og/eller bioteknologisk viden og evt. en analyse vægtes 
synspunkter for og imod en problemstilling. Konkluder, når det er muligt. 
 
Udfyld: Et medfølgende bilag skal benyttes og vedlægges besvarelsen. 



Skriv til opgavekommissionen 
 
Opgavekommissionen har i år fået 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 bioteknologi A. Vi vil derfor gerne modtage kommentarer 
til studentereksamenssættet 2011. 
 
Vi er bl.a. interesserede i at høre meninger om den skriftlig prøve set i relation til den 
daglige undervisning. 
 
Vi vil bede om, at eventuelle kommentarer sendes til til fagkonsulenterne.  
 
Med venlig hilsen 
 
på opgavekommissionens vegne 
 
Kresten Cæsar Torp og Keld Nielsen, Fagkonsulenter    
 


