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Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i kemi A ved Højere Teknisk Eksamen, 
htx, i juni 2015. Evalueringen indeholder kort omtale af opgavesæt, statistik for karakterfordelingen afgivet 
ved censormødet den 16. juni 2015, samt generelle bemærkninger ved bedømmelsen af opgavesættet. 
 
Med venlig hilsen 
Keld Nielsen, fagkonsulent i kemi og bioteknologi ved de gymnasiale uddannelser 
Juli 2015 
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Kort om opgavesættet til den skriftlige prøve juni 2015 
Der blev afholdt skriftlig prøve i kemi A htx den 1. juni 2015. Den skriftlige prøve består i htx af to dele, ½ 
time med fælles forberedelse med et bilagsmateriale og en 5 timers individuel prøve, som også omfatter 
delopgaver med tilknytning til bilagsmaterialet. Opgavesættene vil senere blive tilgængeligt som pdf-fil på 
materialeplatformen http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/.  
 
Opgavesættet fra den 1. juni 2015 består af 4 opgaver med tilsammen 19 delopgaver. Bilagsopgaven 
omhandler ”Stjerneanis og oseltamivir”.  
 
Karakterne blev afgivet ved censormødet den 16. juni 2015. Fastsættelsen af en karakter sker ud fra en 
helhedsvurdering af opgavebesvarelsen, som bl.a. omfatter en vurdering af om eksaminandens tankegange 
fremstår klart ved brug af forklarende tekst, reaktionsskemaer, udregninger, figurer og kemiske formler, og 
tildelte point1.  

Karakterstatistik for den skriftlige prøve juni 2015 
Til sidst i evalueringsrapporten findes statistik over karaktererne ved den skriftlige eksamen i kemi A i htx 
2015, som er fremkommet i forbindelse med censorernes indtastninger af karakterer ved censormødet. 
 
Til den skriftlige prøve i kemi A htx blev der på censormødet afgivet karakterer svarende til i alt 799 
eksaminander. Antal af eksaminander er en fremgang på ca. 100 eksaminander i forhold til 2014 (698), men 
niveauet svarer generelt til de senere år, hvor der siden 2012 har været omkring 700 eksaminander til 
skriftlig prøve i kemi A htx. Eksaminanderne var i 2015 fordelt på 52 hold med en gennemsnitlig 
holdstørrelse på 15,4 eksaminander per hold. Ud af det samlede antal eksaminander til den skriftlige prøve 
i kemi A htx, kom 18,6 % fra studieretningen med bioteknologi A (149 eksaminander2). Dette er en 
fremgang fra omkring 15 %. 
 
Gennemsnittet blandt samtlige eksaminander ved den skriftlige prøve i sommeren 2015 var 6,07. For 
eksaminander, som fik 02 eller derover, var gennemsnittet 7,46, og 81,9 % af eksaminander fik en karakter, 
så de bestod prøven. Gennemsnittene og andelen af eksaminander, som bestod den skriftlige prøve i 2015, 
svarer til niveauet i 20143. Der er dog tale i en stigning i både karaktergennemsnit og i eksaminander, som 
ikke består. Karaktergennemsnittet for alle eksaminander dækker dog fortsat over større forskelle på de 
enkelte hold. Variationen mellem holdene er fra gennemsnit omkring 0,4 til hold med gennemsnit omkring 
10,6.  
 
Karakterfordelingen for alle eksaminander og eksplicit for eksaminander, som bestod, kan ses i tabellen 
nedenfor (se eventuelt også søjlediagrammerne sidst i rapporten). 
 

Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 

Antal 11 134 44 133 225 170 82 

Frekvenser 1,4 16,8 5,5 16,6 28,2 21,3 10,3 

Frekvenser for beståede   6,7 20,3 34,4 26,0 12,5 

 
Eksaminanderne kommer dels fra studieretningsklasser (47,4 %) og dels fra valghold (52,6 %). Generelt 
klarer eksaminander fra valghold sig bedre end fra studieretningshold, hvilket illustreres ved 

                                                           
1
 En delopgave tildeles op til 10 point afhængig af eksaminandens besvarelse. 

2
 I 2015 var der 539 eksaminander til den skriftlige prøve i bioteknologi A i htx. 

3
 I 2014 var gennemsnittet blandt alle eksaminander henholdsvis blandt eksaminander, som bestod, 6,02 og 7,46. 

Andelen af eksaminander, som bestod, var 83,7 %. 

http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/
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sammenligning af holdenes gennemsnit (studieretningshold: 5,60 og valghold: 6,49) og andel af 
eksaminander, som bestod (studeretningshold: 77,5 % og valghold: 85,7 %). Tendensen svarer til de senere 
års resultater fra de skriftlige prøver i kemi A htx. 

Generelt om opgavesættet 
Censorernes generelle indtryk af sættet er, at der både er lette delopgaver, som alle burde kunne komme 
igennem uden større problemer, og mere komplekse delopgaver, som blandt andet trækker på 
eksaminandernes matematiske kompetencer, og deres evner til at kunne argumentere på et grundlag, der 
kræver flere forskellige kemifaglige komponenter sættes i spil på samme tid. Derved giver sættet mulighed 
for at differentiere karaktergivningen fornuftigt. Censorernes generelle indtryk er endvidere, at det dækker 
kernestoffet bredt, og at niveauet er passende. Censorerne vurderer også, at der ikke har været tegn på, at 
eksaminanderne har haft tidsproblemer. 
 
Censorerne har dog påpeget nogle generelle problemstillinger, som opgavesættet rejser, og som kort 
omtales her. For yderligere kommentarer henvises til en senere publikation om opgavesættet, samt til 
mere generel omtale i ”Gode råd og inspiration til den skriftlige prøve i kemi htx” og listen med typeord. 
Materialerne findes på EMU’en (se på fagkonsulentens sider under HTX/Kemi, links: 
http://www.emu.dk/omraade/htx/fag/kemi).  
 

 Opgave 1.b: Mange eksaminander havde misforstået opgaven, idet de tegnede forskellige 
stillingsisomere forbindelser, og ikke de forventede cis-transisomere forbindelser. Der blev taget 
hensyn til dette ved censuren, da opgaveteksten kunne misforstås på dette punkt. 

 Opgave 1.c: Mange, måske flertallet af eksaminanderne, svarer addition til delopgaven. Addition 
med en forklaring accepteres som en et delvist, men ikke fyldestgørende svar på opgaven, hvilket er 
i tråd med tidligere udmeldinger med lignende opgaver. Se evt. også i ”Gode råd og inspiration til 
den skriftlige prøve i kemi htx”. 

 Opgave 3.a: Eksaminanderne skal angive den kemiske formel for saltet nikkel(II)sulfid. Dette volder 
generelt store problemer. Der er behov for i den daglige undervisning fortsat at træne opskrivning 
af formler og navngivning af salte. Området er en del af elevernes fagsprog. 

 Generelt er der en del eksaminander, som har problemer med et acceptabelt kemisk fagsprog. Det 
kan fx ses ved bruger ”grader” i stedet for °C, angivelse af enheder bl.a. [[mol]] i stedet for mol, og 
lignende eksempler. 

 Ved simple beregningsopgaver indgår eksaminandernes talforståelse også som en del af 
vurderingen, fx i forbindelse med anvendelsen af enheder og betydende cifre. 

 Mange eksaminander argumenterer ikke tilstrækkeligt og klart, fx i forbindelse med brug af en 
reduceret formel til pH beregninger eller ved simple stofmængdeberegninger. 

 En fyldestgørende besvarelse af opgaverne kræver ofte et større omfang af dokumentation, således 
at eksaminandens tankegang ved besvarelsen af opgaver fremstår klar og tydelig. En del 
eksaminander begrænser deres dokumentation til et niveau, hvor det påvirker bedømmelsen af 
deres besvarelse, også selvom de fx i en beregningsopgave har det korrekte svar. Det er vigtigt 
fortsat at gøre eleverne opmærksomme på, at tilstrækkelig dokumentation i kemi også er vigtig for 
bedømmelsen.  
Manglende dokumentation ses typisk i forbindelse med besvarelse af eksamensopgaver med 
beregninger i tilvæksten i termodynamiske størrelser, pH beregninger, præsentation og analyser af 
grafer, som fx benyttes ved undersøgelser af reaktionsorden, Lambert-Beers lov og lignende. Der 
henvises til papiret ”Gode råd og inspiration til den skriftlige prøve i kemi htx” for nærmere omtale 
af problemer af denne type. 
 
 

http://www.emu.dk/omraade/htx/fag/kemi
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 Nogle eksaminander skriver/kopierer større dele af opgaveteksten ind i deres opgavebesvarelse. 
Dette bør eksaminander ikke bruge deres tid på. De bør i stedet koncentrere sig om arbejdet med 
besvarelse af opgaverne. 

 Mange eksaminander benytter computer og tilknyttede programmer, især matematikprogrammer, 
til den skriftlige prøve i kemi. Dette rummer bestemt en række fordele. Der er dog en række 
eksempler på uhensigtsmæssig brug af computer, fx når computernotation benyttes i stedet for 
kemisk fagsprog, beregninger udføres implicit uden forklarende tekst, eller store dele af 
opgaveteksten kopieres ind i opgavebesvarelsen. Der bør især være fokus på en fornuftig brug af 
matematikprogrammer ved den skriftlige prøve i kemi. Nogle eksaminander opfatter nærmest 
kemiopgaver som ”matematikopgaver”, og ikke at matematikken/programmerne er et redskab til at 
kunne behandle kvantitative kemiske problemstillinger. Det betyder, at de ikke i tilstrækkeligt 
omfang dokumenterer det kemiske indhold i deres besvarelse. Et andet problem er, at nogle 
opgavebesvarelser er så ”indpakket” i matematikprogrammets ”symbolsprog”, at det ikke er 
acceptabelt, dels er det en uhensigtsmæssig formidling af en kemifaglig tekst, og dels fordi det giver 
et forkert kemifagligt ”sprog”, fx notation af enheder. 
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Karakterstatistik: Kemi A, htx maj-juni 2015 
 

Oversigt over alle eksaminanders karakterer afgivet ved censormødet Gennemsnit 

Afgivne karakterer skriftlig eksamen 799 For alle eksaminander 6,07 

Antal eksaminander som bestod 654 For eksaminander som bestod 7,46 

  Procentdel som bestod 81,9 

 

Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 

Antal 11 134 44 133 225 170 82 

Frekvenser 1,4 16,8 5,5 16,6 28,2 21,3 10,3 

Frekvenser for beståede   6,7 20,3 34,4 26,0 12,5 
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