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Forord
Bioteknologi A har med reformen 2017 ændret status fra forsøgsfag til permanent fag i STX’s fagrække.
Samtidig ændres den skriftlige prøve for faget til en digital skriftlig prøve med virkning fra sommer 2020.
Faget bioteknologi integrerer og anvender biologisk og kemisk viden, metoder og teknikker og omfatter
fagdiscipliner som biologi, kemi, biokemi, molekylærbiologi og bioteknologi. Faget har dermed sin egen
identitet, forskellig fra indhold og traditioner i biologi og kemi. Det betyder også, at nærværende
vejledning på væsentlige punkter adskiller sig fra tilsvarende vejledninger til de digitale skriftlige opgaver i
kemi A og biologi A på STX og skal som sådan læses uafhængigt af disse.
Hæftet er en lærervejledning til brug ved de digitale skriftlige prøver i bioteknologi A. Det indeholder en
tydeliggørelse af forventningerne til den skriftlige prøve. Hæftet beskriver nye digitale elementer i
opgaverne, eksempler på ofte forekommende faglige områder og opgavetyper, samt gode råd til
elevernes daglige arbejde med opgaverne. Hæftet indeholder en liste med typeord, der anvendes i
opgaverne, samt en række tekniske anvisninger til software, som eleverne skal kunne anvende til
besvarelse af et digitalt prøvesæt. Sidst i hæftet er der nogle uddybende eksempler på anvendelse af
digitale elementer i det vejledende opgavesæt 1.
Det er håbet, at hæftet vil bidrage til forståelsen af det nye digitale opgaveformat.
Vejledende opgavesæt 1 som udkom i september 2018, ligger på materialeplatformen, se under Links.
Vejledende opgavesæt 2 udkommer senest december 2019 og vil blive udarbejdet på baggrund af STX
prøvesættet fra 17. maj 2017 (gammel ordning). Bemærk at der ikke vil være pdf-fil i 2. vejledende sæt
samt fremadrettet.
Kommentarer, spørgsmål og tilbagemeldinger på hæftet eller den digitale skriftlige prøveform i
bioteknologi A er meget velkomne og kan sendes til fagkonsulenterne i bioteknologi.
Med venlig hilsen
Lone Als Egebo, Kristine Rask Raae, Hanne Wolff og Rune Harbo Lehmann, arbejdsgruppen for
Bioteknologi A STX.
Mette Malmqvist og Ole Fristed Kunnerup, fagkonsulenter i bioteknologi ved de gymnasiale uddannelser
Mette.Malmqvist@stukuvm.dk og Ole.Fristed.Kunnerup@stukuvm.dk
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Hvad er et digitalt opgavesæt?
Et digitalt opgavesæt er opbygget som en webside. Filerne, som tilsammen udgør webstedet med et
opgavesæt, bliver hentet af eleverne via Netprøver.dk. Det er vigtigt at orientere sig i hvilke browsere,
som kan benyttes, og på hvilke platforme, da man ellers ikke kan være sikker på, at opgavesættets
websider fungerer efter hensigten.
De digitale prøver er uden netadgang, hvilket begrænser de digitale elementer, som kan anvendes. Der vil
i de vejledende opgavesæt 1 (2018) og opgavesæt 2 (2019) blive anvendt følgende digitale elementer:
•
•
•

•

•

Videoer
o Videoer kan vise en metode eller elementer fra et eksperimentelt arbejde.
Større datafiler
o Større datamængder kan inddrages ved analyser, f.eks. af eksperimentelle data.
o Data leveres som Excel-filer oprettet med dansk decimalkomma.1
Filer til kemiske tegneprogrammer
o Filer med kemiske strukturformler eller reaktionsskemaer kan gives, så eleverne kan
bearbejde disse materialer direkte i et kemisk tegneprogram.
o De anvendte programmer er ChemSketch 2018 og MarvinSketch 19.xx2.
Filer, der kan læses af aligmentprogrammer
o Tekstfiler med ikke-ordnede DNA-, RNA- eller aminosyresekvenser kan gives, som
eleverne kan arrangere og analysere i et alignmentprogram.
o Programmer der kan anvendes, skal kunne læse filer i fasta-formatet, og skal kunne
anvende algoritmen ’Clustal2’ til at lave alignments. Anbefalede programmer er ClustalX
2.1 og UGENE 1.31.1.
Andre it-redskaber
o Databehandlings-, tekstbehandlings- og tegneprogrammer anvendes på en måde, der
svarer til elevernes daglige arbejdsform.

Det er vigtigt i den daglige undervisning at arbejde med brugen af de ovennævnte digitale elementer, så
eleverne opnår rutine inden prøven.
Den digitale skriftlige prøve er af 5 timers varighed, og udlevering af prøvesæt og aflevering af
prøvebesvarelse foregår via Netprøver.dk. Et prøvesæt består af fire opgaver, som hver indeholder 4-5
delspørgsmål. Af de fire opgaver er opgave 1 og 2 obligatoriske, mens kun en af opgaverne 3 og 4 skal
besvares.

1

Fra matematikvejledningen: ”Eleverne skal opnå fortrolighed med gængse regnearkskommandoer, der gør
dem i stand til at bearbejde store datasæt i en statistisk analyse, herunder modellering med brug af
regression. Det er en del af undervisningen, at eleverne lærer at importere store datasæt i deres matematiske
værktøjsprogram med henblik på videre bearbejdning, herunder datamanipulation (med gængse kommandoer),
grafisk repræsentation, bestemmelse af simple statistiske deskriptorer mv. Det betyder blandt andet, at
eleverne skal kunne håndtere eventuelle tekniske problematikker knyttet til deres matematiske
værktøjsprogram vedrørende brug af decimalkomma og decimalpunktum samt andre tekniske udfordringer.”

2

xx betyder at der kan være forskellige versioner, men at så længe der står 19 forrest kan versionen bruges til
at åbne filerne med.
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Ofte forekommende faglige områder og opgavetyper
Ved de skriftlige prøver kan der stilles opgaver i hele kernestoffet og problemstillinger i tilknytning hertil.
Der er dog nogle faglige områder og typer af opgaver, der ofte optræder, som vist i eksemplerne
nedenfor. Vær opmærksom på at listen ikke er udtømmende.
Eksempler på ofte forekommende faglige områder og opgavetyper:
-

Angivelse af reaktionstype
Angivelse af enzymtype
Angivelse af funktionelle grupper og stofklasser
Angivelse af oxidationstal
Angivelse af isomeritype
Mængdeberegning
pH-beregninger og anvendelse af bjerrumdiagram
Opskrivning og analyse af ligevægtsudtryk
Redegørelse for intermolekylære bindinger
Redegørelse for immunologiske metoder
Redegørelse for påvirkninger af hormonelle og neurologiske systemer
Eftervisning af Michaelis-Menten kinetik og bestemmelse af KM og vmax
Eftervisning af Lambert Beers lov og anvendelse af regression til bestemmelse af koncentration
Konstruktion og anvendelse af alignments
Analyse af proteinstruktur
Analyse af vækstkurver
Analyse af stamtræer
Forklaring af DNA-teknikker
Diskussion af vækstfaktorer
Diskussion af arters samspil og deres omgivende miljø
Diskussion af forsøgsdesign og fejlkilder
Diskussion og vurdering af bioteknologiske metoders anvendelighed
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Gode råd, som læreren kan give til eleverne.
1

Læs alle fire opgaver igennem, og vælg om du vil besvare opgave 3 eller 4.

2

Vær opmærksom på, hvilke krav der stilles i opgaven, f.eks. hvilke typeord3 der anvendes, samt
krav til inddragelse af figurer.

3

Undlad at skrive hele afsnit af fra undervisningsmateriale eller tidligere opgaver, og vær
opmærksom på at teorien bearbejdes, så den besvarer den konkrete opgave.

4

Svar kort, fokuseret og præcist på de stillede spørgsmål.

5

Anvend fagsprog frem for hverdagssprog. Skriv f.eks. kemiske formler og reaktionsskemaer, hvor
det er relevant, og brug fagbegreber i videst muligt omfang.

6

For at skabe overblik i skriveprocessen kan du evt. kopiere opgaveteksten ind i din besvarelse,
men før den afleveres, skal opgaveteksten slettes igen.

7

Besvar så vidt muligt alle delspørgsmål. Hvis to delopgaver hænger sammen, og du ikke kan løse
den første delopgave, kan du selv anslå en værdi, som du kan regne videre med i næste
delopgave.

8

I regneopgaver skal der anvendes enheder på værdierne, og facits skal ligeledes angives med det
korrekte antal betydende cifre. Tankegangen i beregningen skal klart fremgå af besvarelsen.
Afslut med en konklusion.

9

Brug eventuelt dit kemiske tegneprogram til at bestemme molarmasser og pKs-værdier m.m.

10 Ved anvendelse af grafer, f.eks. bjerrumdiagrammer og vækstkurver, kan relevante aflæsninger
med fordel markeres på grafen. Der forventes ikke videodokumentation, ligesom det heller ikke
forventes at eleverne skal anføre fra hvilken linje i opgavesættet, de har en given information fra.
Eleverne kan dog med fordel i starten af besvarelsen skrive: ”I opgaven er det givet at: fx … c =…”
11 Læs korrektur på din besvarelse – brug gerne stavekontrol. Kontroller at du har svaret på alt,
hvad der bliver spurgt om.
Se også evalueringsrapporterne for opmærksomhedspunkter.

3

Typeord findes i bilag 1, dette for at lette uddelingen til eleverne.
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Links
Læreplaner og vejledninger
Generel oversigt http://uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fag-og-laereplaner
Opgaver fra tidligere skriftlige prøver
Findes via materialeplatformen http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/. Der kræves et
login, som kan fås via ens egen skole.
Evaluering af centralt stillede skriftlige prøver (stx/htx)
http://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/evaluering-af-proever
Eksamensbekendtgørelsen
Bekendtgørelse nr. 343 af 8. april 2016: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og
studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722.
Karakterskalabekendtgørelse
Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308.
Vejledninger til brug af ChemSketch og MarvinSketch
På EMU’en, kemi, kan man finde forholdsvis udførlige vejledninger til installation og brug af
programmerne i den gymnasiale kemiundervisning. Materialerne er skrevet af kemilærer i gymnasiet.
Link til EMU’en http://www.emu.dk/modul/it-i-undervisningen-5.4

4

Bemærk at linket er til ”arkiv” EMU, idet materialet I skrivende stund ikke er lagt på ”ny” EMU.
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Bilag 1 - Typeord i skriftlige bioteknologiopgaver
Anvendelsen af typeord i delopgaverne kan ofte give en anvisning på, hvad der forventes i besvarelsen, for at
den vurderes som fyldestgørende. Listen er ikke endegyldig, men vil løbende blive revideret, både med hensyn
til typeord og hvordan deres anvendelse beskrives.
Ved udarbejdelsen af opgavesæt er opgavestillerne ikke bundet af kun at anvende typeord fra listen, men det
tilstræbes at typeordene benyttes, hvis det er muligt.
Det kan være en fordel for eleverne at stifte bekendtskab med typeordene i løbet af undervisningen, f.eks. kan
man give listen til eleverne. Det er vigtigt, at typeordenes anvendelse i en konkret opgave altid skal læses i den
sammenhæng, de indgår i.
Afbild
Der skal udarbejdes en graf, som tydeligt besvarer det, der spørges efter.
Ved grafer er der krav om aksetitler med størrelser (eventuelt angivet med symbol) og med enhed. Grafen kan
ikke stå alene. Der skal gives en kortere, men præcis omtale af, hvad grafen viser. Ved regression forventes
såvel synlige datapunkter som regressionslinje i afbildningen. Synlige datapunkter er undtaget ved så store
datamængder, at det ikke er muligt at se disse. Eventuel funktionsudtryk angives med enhed og korrekt antal
betydende cifre.
Analysér
En grundig og systematisk behandling af data, figurer, spektre og/eller oplysninger i opgaven. Analysen tager
udgangspunkt i en beskrivelse, men skal også indeholde en forklaring på årsagssammenhænge. Analysen
afsluttes med en opsummering.
Afstem
Omfanget af en medfølgende tekst, som beskriver fremgangsmåden ved afstemningen, vil afhænge af
reaktionstypen. Ved helt simple afstemninger, hvor der kun afstemmes med koefficienter, kan en
medfølgende tekst undlades.
Angiv
Et kort præcist svar med brug af relevant fagsprog. Hvis der er krav om en begrundelse, vil der blive bedt om
dette eksplicit.
Argumentér
På baggrund af givne informationer skal der fremføres en faglig begrundelse for en beskrevet problemstilling
eller en iagttagelse i forbindelse med et eksperiment. Der kan være tale om at inddrage bioteknologisk
baggrundsviden fra forskellige dele af bioteknologien og at benytte såvel kvalitative som kvantitative forhold i
argumentationen. Besvarelsen skal uddybes, således at de faglige overvejelser bag svaret tydeligt fremgår.
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.
Der skal afsluttes med en tekst, der kort omtaler, hvad der er beregnet og hvilket resultat, som blev opnået.
Der vil blive lagt vægt på, om både enheder og talstørrelser er fornuftigt angivet, f.eks. i form af antal
betydende cifre.
Beskriv
Der skal gives en uddybende beskrivelse af det, der bedes om, ud fra materialet i opgaveteksten. Materialet
kan f.eks. være en figur, oplysninger i opgaven eller en film. Beskrivelsen skal inddrage relevant teori og
fagbegreber, samt f.eks. de konkrete resultater og oplysninger, der er i opgaven.

8

Lærerens hæfte

Digitale skriftlige opgavesæt til Bioteknologi A

Stx 2019

Bestem
Besvarelsen kan typisk indeholde en kombination af aflæsning på en graf eller et spektrum kombineret med
beregning eller analyse. Der skal afsluttes med en afrundende tekst, der kort omtaler, hvad der er bestemt.
Der vil blive lagt vægt på, om både enheder og talstørrelser er fornuftigt angivet, f.eks. i form af antal
betydende cifre.
Diskuter
I svaret forholder man sig til en problemstilling ved at anvende faglig viden. Det kan f.eks. være ved at
fremdrage fordele og ulemper. Inddrag forskellige betragtninger f.eks. bioteknologiske, miljømæssige eller
medicinske. Afslut med en konklusion, hvis det er muligt.
Foreslå/ Giv forslag til
Et eller få udvalgte forslag er normalt tilstrækkelige. Forslag skal fagligt begrundes i en kort tekst.
Forklar
Besvarelsen skal bygge på bioteknologisk viden og forståelse. Anvend relevant teori og fagbegreber på de
konkrete resultater, figurer eller oplysninger i opgaven.
Færdiggør
Der præsenteres et ufuldstændigt materiale, som skal afsluttes ved brug af bioteknologiske begreber og
lignende. Ved besvarelsen forventes angivet de manglende kemiske forbindelser med strukturformler. Der skal
ikke kun benyttes molekylformler, bortset fra ved meget simple forbindelser.
Konstruer
Kan bruges i sammenhæng med alignments.
Opskriv
En kortfattet opskrivning af f.eks. et kemisk begreb, kemisk struktur eller reaktionsskema, som ikke behøver at
blive ledsaget af en uddybende tekst.
Opstil
På baggrund af iagttagelser og/eller tekst anføres en bioteknologisk fagligt begrundet hypotese.
Redegør/Gør rede for
En redegørelse er en struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en bioteknologisk problemstilling fra
forskellige dele af bioteknologien.
Vis
En påstand fremsættes. Der skal fremlægges passende bioteknologisk dokumentation, som viser, at påstanden
er korrekt. Dokumentationen kan f.eks. inddrage beregninger, fremstilling af grafer, regression og tegning af
strukturer, men det er væsentligt, at dokumentationen knyttes sammen af en tekst, som efterviser påstanden.
Vurder
På baggrund af bioteknologisk viden og eventuelt en analyse af eksperimentelle resultater foretages en
afvejning af forskellige muligheder eller synspunkter i forhold til en bioteknologisk relevant problemstilling.
Der afsluttes med en konklusion.
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Bilag 2 - Hvordan er opgavesættet opbygget?
De digitale opgavesæt er opbygget som websider.
Strukturen er i STX kendt fra f.eks. AT opgaven.
Opgavesættet åbnes i en webbrowser, hvorefter der
ses en klassisk deling af skærmen i en menu til
venstre og hovedskærmbilledet med f.eks.
opgaveteksten til højre.

Udklip af skærmbilledet

I menuen vil der altid være knapper for Forside,
Vejledning, Opgave 1, Opgave 2, Opgave 3, Opgave
4, Filer til opgaverne. I særlige tilfælde kan der være
andre knapper.
På ”Forsiden” står angivet prøven, der er tale om. ”Vejledning” indeholder en kort tekst om prøvens
rammer, f.eks. varighed, om kildehenvisninger og hvad der lægges vægt på ved bedømmelsen. Der
forventes ikke videodokumentation, ligesom det heller ikke forventes at eleverne skal anføre fra hvilken
linje i opgavesættet, de har en given information fra. Eleverne kan dog med fordel i starten af besvarelsen
skrive: ”I opgaven er det givet at: fx … c =…”
Herefter følger ”Opgave 1” osv. Eleverne kan frit
klikke rundt mellem de enkelte opgaver.
Opgaveteksten kan i princippet kopieres, men det er
vigtigt at lære eleverne, at de IKKE skal kopiere
opgaveteksten og indsætte denne i deres besvarelse.
Deres aflevering bør kun omfatte deres egen
besvarelse af opgaverne – evt. suppleret med det
stillede spørgsmål.

Udsnit af en opgave
Knappen ”Filer til opgaverne” åbner en webside, som giver eleverne mulighed for på en gang at hente
alle filer, der indeholder elementer, som kan benyttes af andre programmer til besvarelse af opgaverne.

Hvis man klikker på ”her” kan alle filer herefter
gemmes som en samlet zip-fil. Eleverne vælger selv
mappen, som filerne skal gemmes i. Efterfølgende
skal de pakkes ud (”unzip”), også dette sker på et
sted, som eleverne selv vælger.
Ovenstående indgange vil altid være til stede i det enkelte sæt. Der kan i særlige tilfælde være ekstra
knapper/indgange, som er knyttet til det enkelte sæt. Det afhænger af behovet i opgavesættet.
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Bilag 3 - Hvordan pakkes zip-filerne ud?
Zip vejledning
Denne vejledning viser, hvordan man henter og pakker en *.zip fil ud på computeren (PC).
Download zip fil
Klik på her for at hente *.zip
filen, der indeholder alle filer til
opgavesættet.

Åben zip fil
Når man åbner zip filen, vil man
se billedet til højre. Klik på Pak
ud for at gemme filerne på
computeren.

Derefter klik på Udpak alle

Vælg hvor filerne skal gemmes
(destination)
Klik på Gennemse… for at
vælge en placering på
computeren (destination).

11
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Klik på Vælg mappe, når den
ønskede mappe er fundet.

Udpak alle filer
Klik på Pak ud for at pakke
filerne ud.

Til højre viser den udpakkede
zip fil.

12
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Bilag 4 - ChemSketch vejledning
ChemSketch vejledning
Denne vejledning viser, hvordan man åbner en fil i ChemSketch.
Åbning metode 1
Find filen på computeren og klik
på den. F.eks. 164072_figur2.sk2.

Når filen er åben, ser man billedet
til højre.

Åbning metode 2
Åben ChemSketch programmet.

13
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Tryk herefter File og vælg Open.

Vælg den fil man ønsker at åbne
og tryk på åbn.

Når filen er åben, ser man billedet
til højre.
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Bilag 5 - MarvinSketch - sådan åbnes/gemmes filer fra opgavesættet
1. Højreklik på pågældende fil, og tryk derefter ”Gem destination som”.
2. Vælg destination, og tryk derefter på ”Gem”.

3. Efter man har gemt filen fremkommer nedenstående boks nederst på skærmen. Tryk på ”Åbn”, og filen
er klar til brug.
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Bilag 6 - MarvinSketch - sådan åbnes gemte filer
Denne vejledning viser, hvordan man åbner en fil i MarvinSketch.
Åbning af fil
Start MarvinSketch
programmet.

Vælg File og klik på Open.

Find den fil der skal åbnes og
klik herefter på Open.
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Vælger man 164072_figur1.mrv
får man nedenstående billede.
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Bilag 7 - Indstilling af MarvinSketch til at åbne direkte i programmet
Her følger en kort beskrivelse af, hvordan man kan indstille MarvinSketch i Windows, således at en *.mrvfiler åbnes direkte i programmet, når der dobbeltklikkes på filen.
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Bilag 8 - Åbning af sekvensfiler i alignmentprogrammet ClustalX2
Her følger en vejledning i hvorledes sekvensfiler fra opgavesættet åbnes i ClustalX2:
Højreklik på den ønskede fil i opgavesættet og vælg ”Gem link som”

Vælg nu den mappe, du vil gemme filen i og tryk ”Gem”:

Åbn programmet ”ClustalX2” og vælg ”Load Sequences” under fanen ”File”:
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Find frem til den fil du vil åbne og tryk ”Åbn”:

Der vil nu fremkomme følgende skærmbillede:
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Bilag 9 - Åbning af sekvensfiler i alignmentprogrammet UGENE
Her følger en kort vejledning til hvorledes sekvensfiler fra opgavesættet åbnes i UGENE
Højreklik på den ønskede fil i opgavesættet og vælg ”Gem link som”.

Vælg nu den mappe, du vil gemme filen i og tryk ”Gem”:

Åbn programmet ”UGENE” og vælg ”Open” under fanen ”File”:
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Find den fil du vil åben og tryk ”Åbn”:

På det efterfølgende skærmbillede vælges pkt 3: ” Join Sequences into” og derefter trykkes ”Ok”.

Der vil nu fremkomme følgende skærmbillede:
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Bilag 10 - Eksempler på digitalisering af de enkelte opgaver i det
vejledende opgavesæt 1
I det følgende er der kommentarer til de enkelte opgaver i vejledende opgavesæt 1. Vær opmærksom på,
at kommentarerne skal vise hensigten med de digitale elementer i opgaverne og dermed ikke skal læses
som forslag til fyldestgørende besvarelser, og husk at internetadgang ikke er tilladt.
Opgave 1.1
Markér de funktionelle grupper i Orlistat
på figur 1.1a, og angiv hvilke stofklasser
de tilhører.

Her skal eleven enten anvende et kemisk tegneprogram og de
ved opgaven vedhæftede filer, eller tage et screenshot og
derefter anvende et tegneprogram, som f.eks. Paint.
Programmerne anvendes til at sætte ring eller på anden måde
markere de funktionelle grupper i stoffet. Herefter skal den
manipulerede tegning indsættes som en del af elevens
opgavebesvarelse.

Opgave 1.2
Bestem KM og vmax

Eksempel på, hvorledes der nu kan arbejdes med større
datasæt. Her skal eleven anvende et elektronisk
regneark/regneprogram, til at åbne den ved opgaven
vedhæftede Excel-datafil og bruge programmet til at
bestemme de ønskede værdier. I den aktuelle opgave kan
eleven lave et Lineweaver-Burk plot eller plotte de givne data
og fitte direkte til Michaelis-Menten ligningen. Hvorledes man
har anvendt det valgte program til at bestemme værdierne,
skal fremgå af elevens besvarelse.

Opgave 1.3
Skitser ud fra KM og vmax forløbet af den
enzymkatalyserede reaktion, hvor der er
tilsat inhibitor. Vurder om inhibitoren er
kompetitiv eller non-kompetitiv.

Her kan eleven anvende et tegneprogram til at lave en skitse
af de forventede kurver ud fra de angivne data. Alternativ kan
eleven lave en skitse på et stykke papir og derefter tage et
billede af dette vha af computerens indbyggede web-kamera.

Opgave 1.4
Beregn stofmængden af butansyre i de
to forsøg, og vurder om Orlistat er
velegnet som slankemiddel

Eksempel på hvorledes man kan anvende en filmsekvens i en
opgave. Eleven skal anvende filmen til at få de nødvendige
oplysninger, så de kan beregne de ønskede værdier. Det kan
være en god idé for eleven at anvende et screenshot fra
filmen til at underbygge en forklaring eller beregning.

Opgave 2.3
Vis, at måleresultaterne fra forsøget er i
overensstemmelse med Lambert-Beers
lov og bestem koncentration af lactose i
mælk. Resultatet angives i mM.

Eksempel på, hvorledes der nu kan arbejdes med større
datasæt. Her skal eleven anvende et elektronisk
regneark/regneprogram, til at åbne den ved opgaven
vedhæftede datafil. Øvrige del af opgaven afviger ikke fra
tidligere opgaver af samme type.
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Opgave 3.1
Argumentér for, hvordan
lipopolysaccharidet (LPS) sidder placeret
i bakteriers cellemembran ud fra stoffets
struktur og polaritetsforhold.

Her skal eleven enten anvende et kemisk tegneprogram og de
ved opgaven vedhæftede filer eller tage et ’screenshot’ og
derefter anvende et tegneprogram, som f.eks. Paint.
Programmerne anvendes til at sætte ring eller på anden måde
markere de interessante dele af molekylet Herefter skal den
manipulerede tegning indsættes som en del af elevens
opgavebesvarelse.

Opgave 3.2
Forklar princippet i analysemetoden, vist
i filmen, og angiv koncentrationen af LPS
for hver af de positive prøver.

Eleven skal ud fra filmen forklare princippet i den anvendte
metode. Det forventes, at eleven forklarer, hvad der sker i det
enkelte trin og formålet med at gøre disse trin. Endvidere skal
eleven anvende filmen til at få de nødvendige oplysninger, så
de kan beregne de ønskede værdier.
Det kan være en god idé for eleven at anvende screenshots
fra filmen for at underbygge forklaringen.

Opgave 3.3
Konstruer et alignment ud fra DNAsekvenserne i Datafil 3.1. Diskuter
dolkhaleindividernes indbyrdes
slægtskab ud fra alignmentet.

Eleven skal hente filen ind i et alignmentprogram som kan
lave et alignment ved hjælp af Clustal2-algoritmen. Herefter
skal eleven få programmet til at lave et alignment af disse
sekvenser. Eleven skal ikke at ændre standardværdierne for
algoritmens variabler. Herefter skal eleven kopiere
alignmentet ind i opgaven og bruge alignmentets oplysninger
til at diskutere, hvorledes de tre underarter af dolkhaler er
beslægtet.

Opgave 4.1
Afbild data, der kan vise udviklingen i
antal diagnosticerede tilfælde af
klamydia hos henholdsvis 15-24-årige
kvinder og 15-24-årige mænd i perioden
2000 - 2017.

Eksempel på, hvorledes der nu kan arbejdes med større
datasæt. Her skal eleven anvende et elektronisk
regneark/regneprogram, til at åbne den ved opgaven
vedhæftede datafil, og bruge de relevante data for at afbilde
den nævnte udvikling.

Opgave 4.4
Konstruer et alignment af DNAsekvenserne i Datafil 4.2, og forklar
hvorfor primeren ikke kan binde sig til
alle ti varianter.

Eleven skal hente filen ind i et alignmentprogram, som kan
lave et alignment ved hjælp af Clustal2-algoritmen. Herefter
skal eleven få programmet til at lave et alignment af disse
sekvenser. Eleven skal ikke ændre standardværdierne for
algoritmens variabler. Herefter skal eleven kopiere
alignmentet ind i opgaven og skal bruge alignmentets
oplysninger til forklare, hvilke sekvenser primeren ikke vil
forventes at kunne binde til og hvorfor.
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