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Side 2 

Skriftlig prøve i biologi A juni 2012 
 

 

Hermed udsendes evalueringen af den skriftlige prøve i biologi A juni 2012.   

 

Evalueringen indeholder henvisning til opgavesæt, statistik over valgfrekvenser 

og karakterfordeling, den indledende censur, censorkommentarer til 

opgavesættene, uddybning af bedømmelseskriterier for udvalgte delspørgsmål 

og en liste over typeord og gode råd. 

Citater fra elever og censorer er angivet med kursiv. 

 

Evalueringen er udarbejdet af opgavekommissionen i biologi: 

 

Jørgen Baungaard Hansen, Formand  

Birgit Eliasson 

Lisbet Marcussen 

Dorte Gedde 

Kresten Cæsar Torp, Fagkonsulent 

 

Juni 2012 
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 Opgavesæt 
 

Opgavesættene fra skriftlig prøve i biologi A juni 2012 kan findes på  

http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-

eksamen/Skriftlige-opgavesaet/Opgavesaet-for-stx 

 

Opgavesættet fra sygeeksamen i august 2012 kan findes samme sted, men det indgår ikke i 

evalueringen. 

 

Opgavesættene indeholdt følgende opgaver: 

 

Onsdag den 1. juni 2012 

Opgave 1 Iberisk skovsnegl 

Opgave 2 D-vitamin 

Opgave 3 Kronosk Myeloid Leukæmi 

Opgave 4 Kvinde eller mand? 

 

Fredag den 6. juni 2012 

Opgave 1 Blodpletter på tøj 

Opgave 2 Endosymbiose 

Opgave 3 Genintroduktion af ulve 

Opgave 4 Hypofysehormoner 

 

http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Skriftlige-opgavesaet/Opgavesaet-for-stx
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Skriftlige-opgavesaet/Opgavesaet-for-stx
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Statistik 
I 2012 var 2046 elever  til prøve i biologi A. Det tilsvarende tal var 2145 i 2011.  

 

Elevernes valg af opgaver 

Elevernes valg af opgaver i de to sæt fordelte sig som følger: 

 
 1 2 3 4 I alt 

1. juni 1488 726 1278 1443 4935 

6. juni 239 141 228 163 771 

 

Frekvensfordelingen af elevernes valg giver følgende billede: 
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Elevernes karakterer  

 

Elevernes karakterer fordelte sig som følger: 
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Elevernes samlede karaktergennemsnit var 6,1. I 2011 var det tilsvarende gennemsnit 5,8. 

Karaktergennemsnittet blandt de beståede var 6,5.  
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Den indledende censur 
 

Resultat af den indledende censur vedrørende skriftlig prøve i biologi A 

torsdag den 1. juni, 2012 

       

De censorer, der har deltaget i den indledende censur, har nu rettet/vurderet et antal 

besvarelser - omkring 25 pr censor - og givet os kommentarer til opgavesættet som helhed og 

til de enkelte opgaver. 

 

Kommentarer vedrørende opgavesættet 

 

Sættet som helhed fungerer godt i forhold til differentiering . Nogle censorer forudser et 

rimeligt karakterniveau og en fornuftig spredning af karaktererne, hvor  de svagere elever 

også tilgodeses. Andre ser dog sættet som svært, med en tendens til at det er svært at få høje 

karakterer. Det er ikke hensigtsmæssigt og det er derfor vigtigt at sørge for at give 10 og 12 

når det overhovedet kan forsvares. 

 

Der er med den indledende censur kommet en del kommentarer til sættet og enkeltopgaverne, 

som anvendes til evalueringen. Her følger de bemærkninger og præciseringer, 

tilbagemeldingerne har givet anledning til i forhold til censureringen og karakterfastsættelsen. 

 

Kommentarer til enkeltopgaver som angår bedømmelsen 

 

1.1 For at foretage en nøjagtig beregning skal eleverne gøre sig flere antagelser mht. 

sæsonlængde, æglægningstidspunkt, sneglens livslængde. Oplysningen om kønsmodenhed 

skal ikke umiddelbart bruges, og kan derfor forvirre.  

Det centrale i opgaven er ikke den præcise beregning, men om eksaminanderne kan anvende 

opgaveformuleringens oplysninger i besvarelsen og er opmærksomme på den teoretiske 

eksponentielle vækst, og kan argumentere for dette. Den må dog bedømmes mildt pga. de 

uklarheder den indeholder.    

 

1.2 Eksaminanderne bedømmes på deres evne til at relatere generelle økologiske faktorer til 

skovsnegles populationsvækst. Der refereres ikke nødvendigvis til forholdene i Danmark 

 

1.5 Spørgsmålet kan tilsyneladende virke noget abstrakt for mange eksaminander. Ved 

bedømmelsen differentieres der på eksaminandernes evne til at relatere citatet til forskelle 

mellem forskellige dele af genomet, eller til problemer der knytter sig til metoderne. 

Besvarelser der fx demonstrerer indsigt i større eller mindre grad af variation i DNA-

sekvenser hos forskellige arter bør bedømmes positivt. 

 

2.2 Opgaven lægger op til forståelse af, at al 25-hydroxyvitamin D3 omdannes til 1,25-

dihydroxyvitamin D3 og overvejelser om tilsyneladende proportionalitet mellem de to 

stoffers koncentrationer i blodet. Forudsætningerne for et endeligt svar på dette angives ikke, 

hvilket spørgsmålet kan lægge op til. Det gør spørgsmålet vanskeligt for eksaminanden, og 
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der må på den baggrund bedømmes mildt. Besvarelser der demonstrerer evne til at sætte sig 

ind i og forstå figur 1 bør bedømmes positivt.  

 

3.3 Der er ikke noget decideret ”facit” til dette spørgsmål. Der differentieres i forhold til 

eksaminandernes evne til at inddrage generelle mekanismer i forhold til fx proteiners roller, 

cellers reguleringsmekanismer og kommunikation i og mellem celler.  

 

4.3 Mange eksaminander, også stærke, overser feedbackpilen i figur 2. Forklaringen kan 

være, at pilen og minus-tegnet optræder svagt i forhold til den øvrige grafik. Der må derfor 

tages hensyn til dette i bedømmelsen.  

 

4.5 Der differentieres på eksaminandernes evne til at anvende biologiske argumenter og 

underbygge deres konklusioner  

 

 

Resultat af den indledende censur vedrørende skriftlig prøve i biologi A 

torsdag den 6. juni, 2012 

       

De censorer, der har deltaget i den indledende censur, har nu rettet/vurderet et antal 

besvarelser og givet os kommentarer til opgavesættet som helhed og til de enkelte opgaver. 

 

Kommentarer vedrørende opgavesættet 

Sættet er generelt i orden i forhold til bedømmelse og differentiering.  

 

Kommentarer til enkeltopgaver som angår bedømmelsen 

1.2 Formuleringen ”Angiv hvilket forsøg, der fungerer som kontrol”, misforstås af nogle 

eksaminander til at de selv skal beskrive et kontrolforsøg. Selvom det ikke er hensigten med 

spørgsmålet, tilgodeses fornuftige besvarelser.  

Svaret på spørgsmålet afhænger af hvad der opfattes som værende forsøgets formål, dvs. om 

der forstås vaskepulverets eller enzymets effektivitet, effektiviteten i forhold til enzymets 

tilstedeværelse eller i forhold til temperatur. Bedømmelsen sker på baggrund af elevens 

tolkning af forsøgets formål. 

 

2.1 Opgaven angiver ikke hvilken type organisme A. bidendata er, hvilket giver meget 

forskellige svar. Det afgørende i bedømmelsen er det biologiske ræsonnement besvarelsen 

bygger på. 

 

3.4 Besvarelsen bygger videre på den af  eksaminanden opstillede hypotese i 3.3, og vurderes 

på den baggrund, også selvom der kan være uhensigtsmæssigheder i eksaminandens 

hypotese. 
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Censorkommentarer 
 

Opgavekommissionen takker censorerne for gode og konstruktive kommentarer.  

Vi har desværre kun fået et meget begrænset antal censorkommentarer. Det betyder at det er 

sværere at vurdere om der er tale om synspunkter der deles af en større gruppe af censorer.  

Vi bringer herunder et helhedsindtryk med enkelte citater i kursiv. 

Der henvises i øvrigt også til kommentarerne under den indledende censur. 

Kommentarer til opgavesættet som helhed 

 

Blandt censorerne er der generelt stor tilfredshed med opgavesættene.  

 

Sættet onsdag den 1. juni  

De generelle tilbagemeldinger ligger op ad: Generelt har det været et velfungerende sæt, og 

det har været nemt at differentiere eleverne. Opgaverne handler om aktuelle og nærværende 

emner. 

Enkelte censorer kommenterer at besvarelserne er mindre bognære end tidligere, hvilket dels 

opfattes som positiv idet de forholder sig til spørgsmålet og undlader at skrive af. De 

konkluderer at det peger på at der arbejdes målrettet med skriftlighed på skolerne. Det 

påpeges dog også, at det kan være en svaghed at eleverne ikke bruger deres bøger mht. opslag 

af fagbegreber ol.  

Evalueringen har peget på at nogle spørgsmål er for løst formulerede og at sættet har en 

overvægt af genetik og biokemi. 

 

Sættet fredag den 6. juni 

Jeg synes at opgavesættet er godt mht at differentiere eleverne. Spørgsmålene er udformet 

således, at eleverne ikke har så stor tilbøjelighed til, at finde svaret i lærerbøgerne, og såle-

des mere eller mindre ”skrive svaret af”. 

Det virker åbenbart godt at der flere steder står ”begrund dit svar”, så det pointeres at der 

skal argumenteres for påstande og forklaringer. Kun få svar glemmer begrundelsen. 

 

 

Kommentarer til enkeltopgaver 

 

Sættet onsdag den 1. juni 

 

Opgave 1 

 

Spørgsmål 1 

Flere censorer kommenterer at opgaveteksten ikke giver tilstrækkelige forudsætninger for at 

foretage en egentlig beregning: 

Ubetinget det spørgsmål  i hele sættet der (forståeligt) volder størst problem. 

Ikke mange forstår ordet ’efterkommere’ og en hel del ved heller ikke , hvad der menes med 

klækningsprocent (eller også er de bare ringe til matematik). Og når der står ’beregn’ går 

alle elever i gang med at regne – i de fleste tilfælde uden egentlig at skele til opgavens mange 

informationer. 
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En del elever forstår ikke ordet sæson. Burde det have været præciseret?  

Og hvad skal man bruge de 5 uger til? 

Der burde i det mindste af formulering fremgå, at man selv skal angive forudsætninger for 

beregningen! 

 

Spørgsmål 3 

Det er forbløffende, at så mange elever ikke kan gennemføre krydsningen i spørgsmål 1.3. 

Nogle fordi de ikke omhyggeligt læser hvad der spørges om, andre fordi de anvender 

symboler, som de selv farer vild i. 

Det  gode råd må være, at hvis eleverne skal lære selv at kunne opstille skemaer, skal de 

sidde og arbejde med skemaer selv, det er ikke nok at se på et skema i en bog! 

 

 

Opgave 2 

 

Opgaven kan virke uoverskuelig også næsten inden man har kigget den igennem, hvilket for 

mange så netop betyder, at den springes over. 

 

Spørgsmål 2 

En opgave som eleverne har svært ved at komme i dybden med.  

 

Spørgsmål 4 

Der er delte meninger om opgaven, nogle censorer mener den er meget let, mens andre 

konkluderer at det er en god konkret opgave, som mange kan besvare. 

 

Spørgsmål 5 

Angives af nogle censorer til at være for let, idet svaret står i teksten. 

 

Opgave 4 

 

Spørgsmål 4 

Figur 3 viser en tabel over definitioner på køn ved kromosomfejl. Det er således defineret, at 

hvis man har et Y-kromosom, så er man mand, hvis ikke, så er man kvinde. Får man stillet 

delspørgsmål 4 kan man lige så godt skrive, ”at det er fordi, det er defineret således”  

 

 

Sættet fredag den 6. juni 

 

Sættet betragtes som et godt sæt af censorerne med gode figurer. Med hensyn til 

enkeltopgaver henvises til den indledende censur. 
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Kommenterede eksempler på elevers besvarelse af enkeltspørgs-

mål fra årets prøve. 
 

Opgavekommissionen har i år valgt at kommentere eksempler på enkeltspørgsmål, der 

illustrerer forskellige niveauer af besvarelser.  

Vi ønsker hermed at vise hvad der forventes, når der anvendes et bestemt typeord i et 

spørgsmål.  

Typeordene er gengivet på side 21-22. 

 

Kommentarerne tager udgangspunkt i spørgsmål der indledes med angiv (1.2), tegn (1.3), giv 

en mulig forklaring (2.1), skriv en konklusion (2.4) og forklar…Inddrag figur (4.3). Der 

henvises i øvrigt til evalueringen fra 2011, som indeholder kommenterede eksempler på andre 

typer af spørgsmål.   

 

Det er ikke angivet hvilken karakter eleverne i eksemplerne har opnået. Bedømmelsen af 

besvarelsen er en helhedsbedømmelse, og det samlede niveau kan ikke nødvendigvis ses ud 

fra besvarelsen af et enkelt spørgsmål. I evalueringerne fra 2010, 2009 og 2008 er der 

eksempler på hele elevbesvarelser og kommentarer der eksemplificerer hvordan denne 

helhedsbedømmelse foretages. 

 

 

Kommentarer til sæt 1, opgave 1.2: Angiv tre faktorer 

 

Spørgsmålet lød: 

2. Angiv tre naturligt forekommende faktorer, der kan virke begrænsende på populationsvæk-

sten  af iberiske skovsnegle. Begrund dit svar. 

Herunder vises fire eksempler på besvarelser. 

Eksempel 1  

Det der kan virke gunstigt på ægudviklingen er fugtige somre. Det er altså modsatte forhold, 

som kan virke begrænsende for populationsvæksten  

En tør sommer kan altså begrænse populationsvæksten, da sneglenes ægudvikling fremmes af 

fugt i sommerperioden. Denne tørke kan opstå ved tørke perioder, hvor der ikke falder ned-

bør. Den tørre sommer vil være skyld i, at klækningsprocenten flader. Dermed kommer der 

ikke så mange nye snegle til, og populationsvæksten vil være faldende.  
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Også kulde og blæst, kan gennem sommeren være med til at skabe tørre perioder, der hæm-

mer sneglenes ægklækning.   

Valget af ”tørke”/”tør sommer” tager udgangspunkt i oplysningen i opgaveformuleringen om 

at ”fugtige somre er gunstige for ægudviklingen” – og svaret begrundes godt. 

Valget af ”kulde og blæst” begrundes derimod med, at det medfører tørre perioder og bliver 

derfor en gentagelse af den førstnævnte abiotiske faktor. Eksaminanden har derfor i princip-

pet kun angivet og begrundet én faktor. 

 

Eksempel 2 

Tre naturligt forekommende faktorer der kan virke begrænsende på populationsvæksten 

kan være:  

 Den store tilkomst af efterkommere giver mere konkurrence om føden og pladsen de le-

ver på, de kan derfor begynde at udkonkurrere hinanden og populationsstørrelsen vil 

ikke vokse helt så uhæmmet.   

 Mortalitet. I sammenhæng med ovenstående og andre begrænsende faktorer kan antal-

let af dødfald stige og populationen vil blive mindre.  

 Til sidst kan en så stor stigning ved en population medføre øget mulighed for rovdyr til 

at komme i nærheden af dem og dræbe dem, hvilket igen medfører øget mortalitet.  

 

Valget af faktorer viser indsigt i fagligt stof. Opgaven besvares kort og præcist som typeordet 

angiv forudsætter. Eksaminanden begrunder ikke sit svar særlig meget.   

 

Eksempel 3 

Populationsvæksten af iberiske skovsnegle kan bl.a. begrænses af mangel på føde, naturlige fjender 

og vejrforhold. Hvis sneglene mangler føde, mangler de glukose til deres respiration. Derved er de 

ikke i stand til at danne ATP, som de skal bruge til bl.a. vækst og formering. Hvis der er for mange 

rovdyr, bliver sneglende spist, inden de bliver kønsmodne og kan nå at lægge æg. Herved kommer der 

ingen unger. For hver snegl, der dør, ryger der 100 efterkommere ud af regnestykket. Hvis sommeren 

er meget tør, udtørrer sneglene, så de dør og ikke kan lægge æg. Hvis de når at lægge æg, kan tørken 

betyde, at æggene udtørrer, hvorved ungerne dør.  
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Besvarelsen rummer dele med relevante faktorer, men også detaljer der er mindre relevante for besva-

relsen af opgaven, hvilket viser at eksaminanden har lidt svært ved at skelne mellem væsentlig og 

uvæsentlig. 

 

Eksempel 4 

Skovsneglens er et lille dyr og har derfor mange naturlige fjender, såsom grævlinger, fug-

le og andre dyr, der spiser insekter og snegle. Disse dyr vil være begrænsende på skov-

sneglens populationsvækst, hvis mængden af dem er så stor, at skovsneglens reproduktion 

ikke indtræffer. Hvis størstedelen af sneglene ædes inden den 5. uge af deres liv, hvor de 

kønsmodnes, vil de ikke kunne lægge æg, og derfor vil skovsneglepopulationen mindskes. 

Modsat vil skovsneglepopulationen vokse ved få af disse snegleædende dyr, og mængden 

af skovsnegle kan blive enorm, hvis ikke de begrænses af andre dyr. En anden begrænsen-

de faktor er tørre somre, da fugtige somre er gunstige for ægudviklingen af skovsneglenes 

æg. Ved en tør sommer kan æggene ikke udvikles optimalt, mængden af udklækkede æg vil 

måske formindskes og skovsneglepopulationen formindskes hermed. Da mængden af sneg-

le allerede påvirkes inden disse kan nå at reproducere sig, vil det give en større effekt, end 

hvis de kunne nå at lægge æg, idet mængden af snegle således bliver endnu mindre. Igen 

kan det tages fra den modsatte vinkel, hvor somrene er fugtige, og skovsneglepopulationen 

vil eskalere. Endvidere vil mangel på føde være en begrænsende faktor for skovsneglepo-

pulationen. Uden føde vil skovsneglene udhungre og dø, hvorimod rigeligt med mad vil 

gøre, at ingen af skovsneglene dør af denne årsag.  

 

Besvarelsen viser at eksaminanden gør brug af biologisk tankegang og indsigt i fagligt stof 

om fx fødekæder. Begrundelsen viser meget god forståelse for de økologiske mekanismer og 

emnet formidles for læseren. 

Kommentarer til sæt 1, opgave 1.3: Tegn et krydsningsskema 

 

Spørgsmålet lød: 

Tegn et krydsningsskema, der viser krydsningen mellem en dobbelt heterozygot sort skov-

snegl med sidebånd og en brun skovsnegl uden sidebånd. Angiv fordelingen af fænotyper hos 

afkommet. 
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Herunder vises fem eksempler på besvarelser 

 

Eksempel 1 

Inden for Arion-arterne findes forskellige farvevarianter, der er bestemt af ikke-koblede ge-

ner, hver med dominant nedarvning. Et af generne bestemmer farven, hvor sort (F) domine-

rer over brun (f), mens et andet gen bestemmer, om sneglene har sidebånd (S) eller intet 

sidebånd (s), hvor sidebånd dominerer over intet sidebånd.  

To snegle parres, hvor den ene er en dobbelt heterozygot sort skovsnegl med sidebånd (FfSs) 

og den anden er en brun skovsnegl uden sidebånd (ffss). Parentalgenerationen har altså ge-

notyperne FfSs og ffss. Kønscellerne hos sneglen med genotypen FfSs indeholder altså både 

generne FS, Fs, fS og fs, mens sneglen med genotypen ffss kun indeholder genet fs. Krydsnin-

gen er vist på krydsningsskemaet: 

 

 FS Fs fS fs 

fs  FfSs Ffss ffSs ffss 

 

Krydsningsskemaet viser altså, at der er 25 % chance for at få genotypen FfSs, hvormed man 

bliver en sort snegl med sidebånd. Der er 25 % chance for at blive en sort snegl uden side-

bånd. Der er 25 % chance for at blive en brun snegl med sidebånd og der er 25 % chance for 

at blive en brun snegl uden sidebånd. Chancerne er altså lige store for hver farve og side-

bånd på trods af dominansen hos de enkelte gener.   

 

Eksaminanden vælger korrekt notation (F/f og S/s) og angiver korrekte genotyper for de to 

nævnte fænotyper, der indgår i krydsningen, ligesom der er korrekt anvendelse af fagtermer 

og angivelse af fænotypefordeling i F1. Besvarelsen er fyldestgørende. 

 

 

Eksempel 2 

Krydsningsskema over krydsningen mellem en dobbelt heterozygot sort skovsnegl (genotype 

Sb, hvor S er den dominante sort, og b er den recessive brun) og en brunskovsnegl (genotype 

bb) 
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Brun \ sort S b 

b  Sb bb 

b  Sb bb 

 

Skema over fordelingen af sidebånd. Den sorte snegl er heterozygot med sidebånd, hvilket vil 

sige, den har genotypen Bm, hvor B er den dominante egenskab for bånd, og m er den reces-

sive egenskab for manglende bånd.  Den brune snegl har intet sidebånd, og har altså to re-

cessive gener for manglen (mm)  

Brun \ sort B m 

m  Bm mm 

m  Bm mm 

 

Da generne ikke er koblet på hinanden nedarves de ikke sammen. Af øverste krydsningsskema 

ses det, at halvdelen af sneglenes afkom vil få en sort fænotype, mens den anden halvdel vil få 

en brun. Ligeledes vil halvdelen af afkommet få et mørkt sidebånd, mens den anden halvdel 

vil mangle sidebånd. Hver sort snegl har med 50 % sandsynlighed et mørkt sidebånd. Ligele-

des har hver brun snegl med 50 % sandsynlighed et sidebånd. Statistisk set vil der derfor i 

afkommet være 25 %, der får en fænotype, der er sort med sidebånd, 25 % der er sort uden 

sidebånd, 25 % der er brun med sidebånd og 25 %, der er brun uden sidebånd. 

 

Eksaminanden bruger ikke traditionel notation. Der bruges S/b i stedet for S/s og tilsvarende 

B/m i stedet for B/b. Der udfyldes ikke et krydsningsskema for en 2-gen-spaltning – men for 

to et-gen-spaltninger, hvilket trækker ned i helhedsbedømmelsen. Fagbegreber anvendes ikke 

sikkert, fx angives genotypen for en dobbelt heterozygot som Sb. Der nås dog frem til korrekt 

fænotypefordeling. 

 

 

Eksempel 3 

I det ovenstående får vi af vide at vi har to egenskaber: farve og sidebånd, hvor sort(F) 

domminerer over brun(f) og sidebånd(S) dominerer over manglende sidebånd(s). I det føl-

gende eksempel er udgangspunktet krydsning mellem en dobbelthomozygot sort, med side-

bånd og en homozygot brun, uden sidebånd.   

Dobbelthomozygot sort med sidebånd: FFSS 

Brun uden sidebånd: ffss 
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  FS FS 

fs  FfSs FfSs 

fs  FfSs FfSs 

Figur 1: krydsningsskema, som viser krydsningen af en dobbelt heterozygot sort skovsnegl 

med sidebånd og en brun skovsnegl uden sidebånd.  

 

Ud fra figur 1, kan vi se at hvis en dobbelthomozygot sort skovsnegl med sidebånd og en ho-

mozygot brun skovsnegt uden siden bånd krydses, vil fordellingen af fænotypen hos afkommet 

blive enkelte heterozygot sorte skovsnegle med sidebånd.  

Eksaminanden anvender korrekt notation (F/f og S/s) men vælger at lave en anden krydsning 

end den der bedes om i opgaveformuleringen. Det er en fejl. Krydsningsskemaet er dog i 

princippet korrekt udfyldt, ud fra den krydsning eleven vælger (selvom man selvfølgelig 

kunne have nøjedes med færre felter i skemaet) – og hvilket tæller positivt i helhedsvurderin-

gen. Fænotypen hos F1 er anført korrekt. 

 

Eksempel 4 

Sort snegl + sidebånd: SsBb 

Brun snegl – sidebånd: ssbb 

Den sorte farve dominerer over den brune farve, mens det mørke sidebånd dominerer over 

manglende sidebånd. 

I skemaet er genetopen vist først, hvorefter jeg har skrevet en af de fire forskellige nedenstå-

ende fænotyper: 

S+: sort snegl med sidebånd 

S-: sort snegl uden sidebånd 

B+: brun snegl med sidebånd 

B-: brun snegl uden sidebånd  
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Krydsningsskemaet ser således ud: 

 SB Sb sB sb 

SB SSBB (S+) SSBb (S+) SsBB (S+) SsBb (S+) 

Sb SSBb (S+) SSbb (S-) SsBb (S+) Ssbb (S-) 

sB SsBB (S+) SsBb (S+) ssBB (B+) ssBb (B+) 

sb SsBb (S+) Ssbb (S-) ssBb (B+) Ssbb (B-) 

 

Dette giver fænotypen udspaltningsforholdet 9:3:4, som ikke er et helt normalt udspaltnings-

forhold som er 9:3:3:1, det anderledes udspaltningsforhold kan forklares ved epistasi, hvor 

det ene gen virker epastisk på det andet gen.  

epistasi betyder egentligt ’står ovenpå’.  

Det er et samspil mellem to ikke-alelle gener, hvor det epistiske gen undertrykker det andet 

gen, så det ikke får indflydelse på fænotypen, dette er altså et udtryk for, at et gen bestemmer 

over et andet gen.  

Epistasi er hvis to egenskaber har indflydelse på det samme og derfor gør, at der ikke kom-

mer det normale udspaltningsforhold i nedarvningen. Det ene gen bestemmer således om det 

andet gen vil blive udtrykt i fænotypen.  

 

Eksaminanden bruger korrekt notation og anfører korrekte genotyper. Krydsningsskemaet er 

derimod forkert – måske er det ukritisk reproduceret fra undervisningen. Noget kunne tyde på 

det, idet optællingen af fænotyper resulterer i en 9:3:4-udspaltning og der skrives noget om 

epistasi, som er irrelevant i forbindelse med besvarelse af denne opgave. 

 

Eksempel 5 

 

 Brun uden sidebånd (A) Brun uden sidebånd (a) 

Sort med sidebånd (A) AA Aa 

Sort med sidebånd (a) Aa Aa 

 

I dette skema er A det dominante gen og enhver genotype uden det dominante gen vil blive 

brun uden sidebånd. Så sandsynligheden for at en iberisk skovsnegl bliver brun uden side-
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bånd ligger på 25 procent. Man taler dog her om et udspaltningsforhold 3:1 dvs. at der ikke 

nødvendigvis bliver klækket en brun snegl for hvert fjerde æg der klækkes.  

Besvarelsen er yderst mangelfuld og uacceptabel. 

 

Kommentarer til sæt 1, opgave 2.1: Giv en mulig forklaring 

 

 

Spørgsmålet lød: 

 

Giv en mulig forklaring på, at kun 1,25-dihydroxyvitamin D3 kan aktivere D-

vitaminreceptorer. 

 

Herunder vises to eksempler på besvarelser. 

 

Eksempel 1 

Receptorer er membranproteiner, hvis funktion består i at binde specifikke molekyler på cel-

lernes yderside. Bidingen aktiverer herefter bestemte reaktioner indeni cellen, og på denne 

måde foregår en kommunikation. Molekylernes struktur afgør hvilke receptorer, de kan bin-

des til, og derfor vil receptoren være tilpasset det molekyle, der skal aktivere den pågældende 

funktion. Altså vil D-vitaminreceptorerne og 1,25-dihydroxyvitamin D3 passe sammen, såle-

des at kun disse bindes til hinanden. Vitaminet 1,25-dihydroxyvitamin D3 har tre OH-

grupper, modsat de andre præ-vitaminer, der endnu ikke er færdigt omdannet til 1,25-

dihydroxyvitamin D3. Præ-vitamin D3 har en enkelt OH-gruppe, det samme har vitamin D3 

og 25-hydroxyvitamin D3 har 2 OH-grupper. Antallet af OH-grupper gør at strukturen varie-

rer hos de forskellige molekyler, og derfor kan kun 1,25-dihydroxyvitamin D3 bindes til D-

vitaminreceptorerne. Andre variationer er ligeledes at finde i de forskellige molekylers struk-

tur. 

 

Eksaminanden demonstrerer fremragende forståelse for proteiners rumlige struktur og speci-

ficitet. Svaret inkluderer en argumentation for hvordan 1,25-dihydroxyvitamin opnår sin spe-

cificitet.  

 

 

Eksempel 2 

Langt hovedparten af de kemiske reaktioner i levende celler katalyseres af enzymer. De fleste 

reak-tioner ville forløbe meget langsomt ved cellens normale temperatur, hvis de ikke blev 

katalyseret. Dette sker ved at enzymet nedsætter den aktiveringsenergi som er nødvendig for, 

at sætte processen i gang. Karakteristisk for enzymer er deres specificitet over for en bestemt 

kemisk reaktion. Et enzym består af selve enzymet apoenzym samt eventuelle prostetiske 

grupper og cofaktorer, som er nødvendige for enzymets funktion. Enzymers katalytiske evne 

bygger på, at de kan bringe de rigtige molekyle dele sammen og stabilisere dem i en kritisk 

mellemtilstand, inden den kemiske proces er fuldbragt 
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             enzym 

A     +     B     C     +     D            

 

                       sucrase 

Sucrose     +  Vand          Glucose +    fructose          
 

I figur 1 ses det, hvordan 1,25-dihydroxyvitamin aktiverer D-vitaminreceptorerne, når huden 

har opfanget vitamin D3 fra solens UV-lys. Hvert enzym er en biokemisk katalysator, som er 

opbygget af protein og el. RNA samt evt. co-faktorer.  
            enzym 

Substrat  Produkt    

 

Det specifikke substrat passer præcist i enzymet active site, hvilket også gælder for 1,25-

dihydroxyvitamin, som i dette tilfælde er D3-vitaminreceptorer.  

 

Eksaminanden har fokus på enzymers opbygning og funktion hvilket spørgsmålet ikke læg-

ger op til. Figur 1 aflæses forkert fx viser figuren ikke aktivering af D-vitaminreceptor og 

hudens opfangelse af D3-vitamin fra solens UV-lys. Sidst i besvarelsen viser eksaminanden 

en viden om enzymers specificitet og forsøger at overføre det til receptorer. Samlet demon-

strerer besvarelsen ikke en acceptabel grad af forståelse for problemstillingen. 

 

Kommentarer til sæt 1, opgave 2.4: Skriv en konklusion 

 

Spørgsmålet lød: 

Skriv en konklusion på baggrund af forsøgsresultaterne. 

 

Herunder vises to eksempler på besvarelser. 

 

 

Eksempel 1 

Jeg kan ud fra figur 3. konkludere at størstedelen af koens sollys som bliver brugt til at pro-

ducere vitamin optages via kroppen. Det kan jeg fordi, at det kan ses, at gruppen hvor køerne 

kun var tildækket ved yveret har produceret mere 25-hydroxyvitamin D3 i forhold til gruppen 

hvor køerne var dækket til omkring kroppen og ikke yveret.  

 

Besvarelsen indeholder sproglige unøjagtigheder. Konklusionen er ikke baseret på alle for-

søgsresultater og eksaminanden sammenholder ikke formål, hypotese og resultater. Eksami-

nanden viser dog overordnet forståelse for eksperimentets resultat. 

 

 

Eksempel 2 

I et forsøg undersøgtes koncentrationen af 25-hydroxyvitamin D3 i blodplasma hos køer, 

hvor en fjerdedel af køerne havde kroppen tildækket, en fjerdedel yveret tildækket, en fjerde-

del både yver og krop tildækket og en fjerdedel, kontrolgruppen, med intet tildækket. For-
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søgsgruppens hypotese var, at køerne med yveret dækket ville have den laveste koncentration 

af 25-hydroxyvitamin D3 i blodet, da de mente, at pelsen på resten af kroppen ville forhindre 

solen i at trænge igennem huden og dermed hæmme produktionen af vitaminet, og derfor 

måtte sollyset trænge igennem ved yveret. Af figur 3 ses forsøgsresultaterne. Kontrolgruppen 

har den største koncentration af 25-hydroxyvitamin D3 i blodet, hvor den starter omkring 2,5 

ng/mL ± 0,5 ng/mL efter 0 dage som de andre grupper, stiger den til 24 ng/mL ± 0,5 ng/mL 

efter 20 dage, og forbliver på omkring det niveau indtil forsøget afsluttes efter 30 dage. Kø-

erne med yveret dækket har den næsthøjeste koncentration stigende på samme måde som 

kontrolgruppen, blot et par ng under, således at koncentrationen ender på 20 ng/mL ± 0,5 

ng/mL efter 30 dage. Køerne med kroppen tildækket har den næstlaveste koncentration, som i 

løbet af ti dage stiger til 5 ng/mL ± 0,5 ng/mL, herefter stiger lidt endnu og ender med en 

koncentration på 6 ng/mL ± 0,5 ng/mL efter 30 dage. Slutteligt har køerne med både yver 

krop tildækket den laveste koncentration af 25-hydroxyvitamin D3, hvor den stiger til 4 

ng/mL ± 0,5 ng/mL i løbet af de første 10 dage, og forbliver på dette niveau forsøget ud med 

små udsving. Dermed viser forsøget at køernes produktion af 25-hydroxyvitamin D3 ikke for-

ringedes synderligt med yveret dækket, men at den mest markante nedgang i produktion var, 

når koen havde meget af sin krop dækket. Altså må koen kunne optage UV-stråling gennem 

pelsen, da produktionen er større des mere krop der er frit. 

 

Besvarelsen indeholder unødige oplysninger fra opgaveteksten samt en lang beskrivelse af 

graferne. Eksaminanden sammenholder eksperimentets formål, hypotese og resultatet. Kon-

klusionen formuleres klart med inddragelse af proportionalitet mellem overfladeareal og pro-

duktion af 25-hydroxyvitamin D3. Fint med den sidste sætning, hvor konklusionen fremhæ-

ves. 

 

Kommentarer til sæt 1, opgave 4.3: Forklar…indrag figur 

 

Spørgsmålet lød:  

 

Forklar, hvorfor personer med AGS har en øget produktion af testosteron. Inddrag  figur 2. 

 

Herunder vises tre eksempler på besvarelser. 

 

Eksempel 1 

Figur 2 viser regulering af produktionen af aldosteron, cortisol og testoteron hos raske 

mennesker. Aldosteron er et hormon, som regulerer kroppens salt- og vand-balance, cortisol 

stimulerer kulhydrat og proteinstofskiftet, og har desuden en hæmmende effekt på 

immunsystemet, testoteron er et mandligt kønshormon som dannes i testiklerne og føres med 

blodet til kønsorganerne, hvor det påvirker vækst og udvikling, det udvikler også de 

sekundære kønskarakterer som skægvækst, behåring, kropsform, muskelvækst, stemmeleje 

mm.  

Et eksempel på en besvarelse, som indledningsvis henviser til figuren. Figuren indgår 

efterfølgende slet ikke i svaret. Eksaminanden vælger i stedet at skrive helt generelt om de 

nævnte hormoners funktion. 

 

Eksempel 2 

Figur 2 starter med kolesterol, som er fedtstoffer, hvorudfra pregnenolon dannes og går to 
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veje, ud fra den ene kommer 17-hydroxy-pregnenolen, som videre dannes til 

dehydroepiandrostern, videre til androstenedion og til sidst testoteron. 17-hydroxy-

pregnenolen kan også blive til 17-hydroxy-progesteron, videre til deoxycortisol of til sidst 

cortisol. Den anden vej  pregnenolon går dannes det til progesteron, som også kan gå to veje, 

ved den første bliver det til 17-hydroxy-progesteron, som enten bliver androsenedion og til 

sidst testoteron eller via enzym X bliver til deoxycortisol og til sidst cortisol, eller den anden 

vej hvor progesteron via enzym X bliver til deoxycorticostern og til sidst aldosteron.  

 

Personer med AGS mangler enzym X og de processer vist i figur 2 og beskrevet ovenfor, som 

katalyseres af enzym X forekommer derfor ikke, da enzymerne skal sætte reaktionerne i gang 

ved at nedsætte aktiveringsenergien så substratet kan binde sig og processen kan gå i gang. 

Ved både dannelsen af cortisol og aldosteron bruges enzym X som katalysator, det eneste 

hormon der dannes uden brug af dette enzym er altså testoteron. Da både pregnenolon, 

progesteron, 17-hydroxy-progesteron og 17-hydroxy-pregnenolon kan gå forskellige veje, 

hvor den ene vej fører til dannelse af testoteron, mens den anden fører til enten dannelse og 

aldosteron eller cortisol vha. enzym X, som ikke kan ske, da enzym X ikke er til stede, vil alle 

processer altså føre til dannelse af tesoteron og dermed vil personer med AGS have en øget 

produktion af testoteron.  

Figuren gennemgås grundigt. Feedbackreguleringen inddrages dog ikke, hvilket imidlertid 

kan skyldes den grafiske svaghed ved figuren, som er omtalt i forbindelse med den 

indledende censur. 

 

 

Eksempel 3 

På figur 2 ses reguleringen af produktionen af aldosteron, cortisol og testosteron. Alle disse 

tre dannes ud fra cholesterol, hvor aldosteron niveauet påvirker cholesterols omdannelse til 

pregnenolon med negativ feedback, dvs. at hvis koncentrationen af aldosteron bliver høj, så 

falder produktionen af både aldosteron, cortisol og testosteron. På figuren ses det, at den 

dannede pregnenolon både kan omdannes til 17-hydroxy-pregnenolon og progesteron. 

Progesteron omdannes blandt andet til deozycorticosteron, men denne proces katalyseres af 

enzym X, og den sker derfor stort set ikke hos personer med AGS. Progesteronen omdannes 

derfor kun til 17-hydroxyprogesteron, som også 17-hydroxypregnolon kan omdannes til. 17-

hydroxyprogesteron kan omdannes til deoxycortisol, som omdannes til cortisol, men denne 

proces katalyseres også af enzym X, hvorfor personer med AGS heller ikke danner cortisol. 

Derimod omdannes 17-hydroxyprogesteron til androstenedion, som omdannes til testosteron. 

Hvis 17-hydroxypregnenolon ikke omdannes til 17-hydroxy-progesteron, omdannes det til 

dehydroepiandrosteron, som omdannes til androstenedion, som så omdannes videre til 

testosteron.  

Det væsentlige at bemærke er, at når personer med AGS mangler enzym X bliver der hverken 

dannet aldosteron eller cortisol, men kun testosteron, og endda i meget store mængder, da 

den første omdannelse af cholesterol til pregnenolon ikke bremses af den negative feedback, 

som en høj koncentration af aldosteron udløser.  

Reaktionsmulighederne vist i figuren gennemgås og kommenteres præcist. Eksaminanden 

demonstrerer godt overblik over processer og feedbackregulering og i slutningen af 

besvarelsen opsummeres ved at indlede med: ”Det væsentlige at bemærke…”.  
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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. 

 

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. 
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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 analysere-

sultater. 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. 

 

 

8 gode råd 
 

 
 Læs alle opgaver igennem, inden du vælger hvilke, du vil besvare. 

 

 Vær opmærksom på hvilke krav, der stilles i opgaven, fx beskrivelse, 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. 
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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 prøve i biologi A. Vi vil derfor gerne modtage kommentarer til 

studentereksamenssættet 2012. 

 

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@rocketmail.com eller til fagkonsulenten på kresten.caesar.torp@uvm.dk .  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

på opgavekommissionens vegne 

 

Kresten Cæsar Torp 

Fagkonsulent       
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