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Listen uddyber typiske spørgemåder i de skriftlige opgavesæt i biologi.  

 

Afbild: Grafisk fremstilling af data. Aksebetegnelser og enheder angives. Besvarelsen skal vise din 

evne til bearbejde og formidle eksperimentelt arbejde eller biologiske data. 

 

Analyser: En grundig og systematisk behandling af data, figurer eller oplysninger i opgaven. 

Analysen kan indeholde en forklaring på årsagssammenhænge. En ren beskrivelse er ikke 

tilstrækkelig. Afslut gerne med en konklusion, hvis det er muligt. Besvarelsen skal vise dit faglige 

overblik og din evne til analysere og vurdere biologiske data.  

 

Angiv: Et kort præcist svar, fx enkeltord eller talværdi. Besvarelsen skal vise din evne til at 

analysere biologiske data.  

 

Baggrund, på baggrund af: Besvarelsen skal tage udgangspunkt i det materiale, figur eller 

lignende, der henvises til. Besvarelsen skal vise din evne til at sætte ukendt materiale i relation til 

kendte problemstillinger og din forståelse af bestemte biologiske begreber. 

 

Begrund: Besvarelsen skal uddybes, så det tydeligt fremgår, hvilke faglige overvejelser, der ligger 

bag dit svar. Besvarelsen skal vise din evne til at strukturere og formidle stoffet med sikker 

anvendelse af fagudtryk. 

 

Beregn: Besvarelsen skal indeholde et beregnet resultat. Beregningerne skal ledsages af forklarende 

tekst og delresultater i et sådant omfang, at din tankegang er klar. Angiv enheder. 

 

Bestem: Ud fra data eller oplysninger i opgaven, bestemmes for eksempel en forskrift eller en 

værdi. Forklar kort hvordan bestemmelsen er foretaget, og angiv de forudsætninger eller antagelser, 

der er grundlag for bestemmelsen. Eventuelle enheder skal angives.  

 

Beskriv: Giv en uddybende objektiv beskrivelse af det, der bedes om ud fra en figur eller 

oplysninger i opgaven. Beskrivelsen skal vise din evne til at strukturere og anvende relevante 

fagbegreber i forhold til oplysningerne i opgaven. Du skal bevare det faglige fokus i formidlingen. 

 

Diskuter: Belys en sag ved at fremdrage forskellige sider og aspekter af den. Argumenter for og 

imod, inddrag forskellige betragtninger fx miljømæssige, medicinske eller politiske. Afslut gerne 

med en konklusion, hvis det er muligt. Besvarelsen skal vise dit faglige overblik og din evne til at 

sætte ukendt materiale i relation til kendte biologiske problemstillinger.  

 

Forklar: Forklaringen skal angive en eller flere årsager, årsagssammenhænge, mekanismer eller 

processer, der kan forklare det der spørges til. Anvend relevant teori og fagbegreber på de konkrete 

resultater, figurer eller oplysninger i opgaven. Besvarelsen skal vise din evne til at inddrage 

relevante faglige elementer i en given problemstilling. 

 

Forslag, giv forslag til: Et eller få udvalgte forslag er tilstrækkeligt. Giv en faglig begrundelse for 

dit eller dine forslag i et sådant omfang at tankegangen er klar.   

…forsøg/eksperiment. Besvarelsen kan indeholde en beskrivelse af et relevant eksperiment, 

en forsøgsopstilling, en metode eller dens princip. Overvej reglerne for godt forsøgsdesign. 



…hypotese. Opstil en hypotese der kan testes.  

 Besvarelsen skal vise dine eksperimentelle kompetencer og din evne til at forstå 

 biologiske problemstillinger. 

 

Inddrag: I besvarelsen skal du inddrage de figurer, data, citater og lignende der henvises til. 

Besvarelsen skal vise din evne til at sætte ukendt materiale i relation til kendte biologiske 

problemstillinger. 

 

Redegør, for: En redegørelse er en struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en biologisk 

problemstilling eller sammenhæng. Besvarelsen skal vise din evne til at kunne strukturere og 

formidle stoffet med sikker anvendelse af fagudtryk. 

 

Skitser: Dette kan fx være en kort tekst, en graf med aksebetegnelser, et forsøg, en 

forsøgsopstilling. Der er ikke krav om præcise værdier, men kun tendenser. 

 

Skriv: Skriv en kort tekst med relevant brug af fagbegreber, der lever op til den type af tekst der 

bedes om, fx en konklusion eller en figurtekst.  

 

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, regression, vurdering af data eller tegning af struktur. Det er væsentligt at 

dokumentationen knyttes sammen med en tekst, som efterviser påstanden. Besvarelsen skal vise din 

evne til at analysere og vurdere biologiske data. 

 

Vurder: Foretag en afvejning af forskellige muligheder eller synspunkter i forhold til en faglig 

problemstilling. Vurderingen foretages på baggrund af biologisk viden og evt. en statistisk analyse 

og kan inddrage synspunkter for og imod en faglig problemstillingen. Konkluder, når det er muligt. 

Besvarelsen skal vise din evne til at analysere og vurdere biologiske data. 

 

Udfyld: Et medfølgende bilag skal benyttes og vedlægges besvarelsen. 
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