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Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i bioteknologi A ved htx og stx i maj 
2019. Evalueringen indeholder kort omtale af opgavesættet, statistik for karakterfordelingen afgivet ved 
censormødet den 18. juni 2019, samt generelle bemærkninger ved bedømmelsen af opgavesættet. 
 
Med venlig hilsen 
Mette Malmqvist og Ole Fristed Kunnerup, fagkonsulenter i bioteknologi 
Juni 2019 
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Kort om opgavesættet til den skriftlige prøve maj 2019 
Der blev afholdt skriftlig prøve i bioteknologi A den 20. maj 2019. Den skriftlige prøve i bioteknologi er en 
fem timers individuel prøve. Den skriftlige prøve i bioteknologi A i 2019 er gennemført under ordningen 
som forsøgsfag. Eksaminander fra htx og stx benytter derfor samme opgavesæt. Opgavesættet er 
tilgængeligt som pdf-fil på materialeplatformen http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/.  
 
I tabellen nedenfor ses en oversigt over opgaverne i opgavesættet. Hver eksaminand skal besvare opgave 1 
og 2 samt en af opgaverne 3 eller 4. 
 

 Opgavesæt 20. maj 2019 
Opgave 1 Omsætning af ethanol i kroppen 
Opgave 2 Cocain og benztropin 
Opgave 3 Edderkoppesilke 
Opgave 4 Honning 

 
Karakterne blev afgivet ved censormødet den 18. juni 2019. Censorer fra htx bedømte udelukkende 
opgavebesvarelser fra htx og censorer fra stx bedømte besvarelser for stx. Fastsættelsen af en karakter sker 
ud fra en helhedsvurdering af opgavebesvarelsen i forhold til de faglige mål og bedømmelseskriterierne i 
bioteknologi A.  

Statistik for eksamensterminen maj 2019 
 

Afgivne karakterer skriftlig prøve 2839 Gennemsnit for alle eksaminander 5,77 
Antal eksaminander som bestod 2552 Gennemsnit for eksaminander som bestod 6,44 
  Procentdel som bestod 90 % 

 
Karakter -3 0 2 4 7 10 12 
Antal eksaminander 25 262 429 654 728 510 231 
Fordeling i procent for alle eksaminander 0,88 9,23 15,1 23 25,6 18 8,14 
Fordeling i procent for eksaminander der bestod   16,8 25,6 28,5 20 9,05 
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Karaktergennemsnittene for alle eksaminander dækker over en stor variation mellem de enkelte hold. 
Variationen i gennemsnit på de enkelte hold ligger fra hold med gennemsnit omkring 0,43 til hold med 
gennemsnit omkring 8,7. 

 

 

 

 

Generelt om opgavesættene 
På baggrund af tilbagemeldingerne fra den indledende censur, censormøde og evalueringer fra censorer, 
skønnes opgavesættet at være velegnet til en differentieret bedømmelse af eksaminanderne efter 
læreplanens faglige mål og bedømmelseskriterier. Der skønnes at være en alsidighed mellem opgaver, der 
kræver færdigheder, fagligt indblik og fagligt overblik, og sættet afspejler bredt bioteknologifaget. 
 
Informationer til censorerne (”Orientering til censorer i bioteknologi” og ”Resultat af indledende censur i 
Bioteknologi A”) kan findes via følgende link:  
http://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/information-til-censorer-paa-de-
gymnasiale-uddannelser/til-censorer-paa-stx-og-hf  
(henvendt til censorer fra stx, men samme informationer er også givet til censorer fra htx).  
 
Generelt om besvarelserne 
Censorernes bemærkninger til årets besvarelser: 

- Der bør trænes i mængdeberegning herunder også udbytteprocent – også i 3.G! 
- Hele hold kan ikke de enzymatiske hovedgrupper.  
- En fyldestgørende begrundelse/argumentation indebærer inddragelse af, hvorledes det ses, at 

reaktionen er en redoxreaktion/oxidation eller reduktion. 
- Træn inddragelse af faglig viden, fx når figurer skal beskrives.  
- Typeordet analyser skal trænes, mange elever når kun til beskrivelsen. 
- Mange elever glemmer ionbindingen/saltbroen mellem hhv dopamin og cocain til 

dopamintransporteren. 
- Uhensigtsmæssig brug af matematikprogrammer gør opgavebesvarelsen uforståelig. Det er derfor 

vigtig, at lære eleverne at benytte matematikprogrammerne, som et redskab med anvendelse af 
fagsprog.   
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