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Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i kemi A ved Højere Teknisk Eksamen, 

htx, i maj 2016. Evalueringen indeholder kort omtale af opgavesæt, statistik for karakterfordelingen afgivet 

ved censormødet den 14. juni 2016, samt generelle bemærkninger ved bedømmelsen af opgavesættet. 
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Kort om opgavesættet til den skriftlige prøve maj 2016 

Der blev afholdt skriftlig prøve i kemi A htx den 31. maj 2016. 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. Opgavesættet vil senere blive tilgængeligt som pdf-fil på 

materialeplatformen (link: http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/).  

 

Opgavesættet fra den 31. maj 2016 består af 4 opgaver med tilsammen 18 delopgaver. Bilagsopgaven 

omhandler ”Vinens syrer”.  

 

Karakterne blev afgivet ved censormødet den 14. juni 2016. 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. 

Karaktergivningen sker ikke på baggrund af en på forhånd fastlagt og udmeldt oversættelse fra pointskala 

til karakter. 

Karakterstatistik for den skriftlige prøve maj-juni 2016 

Til sidst i evalueringsrapporten findes statistik over karaktererne ved den skriftlige eksamen i kemi A i htx 

2016, som er fremkommet ud fra censorernes afgivelse af karakterer ved censormødet. 

 

Til den skriftlige prøve i kemi A htx blev der på censormødet afgivet karakterer svarende til i alt 815 

eksaminander. Antal af eksaminander er en mindre fremgang i forhold til 2015, hvor der blev afgivet 799 

karakterer, men niveauet svarer generelt til de senere år, hvor der siden 2012 har været 700-800 

eksaminander til skriftlig prøve i kemi A htx. Eksaminanderne var i 2016 fordelt på 55 hold med en 

gennemsnitlig holdstørrelse på 14,8 eksaminander pr. hold. Ud af det samlede antal eksaminander til den 

skriftlige prøve i kemi A htx, kom 20,2 % fra studieretningen med bioteknologi A (165 eksaminander
1
). 

Dette er en mindre fremgang fra omkring 18,6 % i 2015. 

 

Gennemsnittet blandt samtlige eksaminander ved den skriftlige prøve i sommeren 2016 var 5,94. For 

eksaminander som fik 02 eller derover var gennemsnittet 7,00, og 85,6 % af eksaminanderne bestod 

prøven. Gennemsnittet i 2016 er lavere end gennemsnittet i 2015
2
, men svarer stort set til 

karakterniveauet i årene fra 2011 og frem. I 2016 bestod flere den skriftlige prøve end i 2015. Faktisk er 

andelen af eksaminander, som bestod den skriftlige prøve i 2016 det næsthøjeste siden 2008.  

Karaktergennemsnittet for alle eksaminander dækker fortsat over variation på de enkelte hold. Variationen 

mellem holdene er fra gennemsnit omkring 2,6 til hold med gennemsnit omkring 9,9.  

 

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 15 102 87 158 207 162 84 

Frekvenser 1,8 12,5 10,7 19,4 25,4 19,9 10,3 

Frekvenser for beståede   12,5 22,6 29,7 23,2 12,0 

 

                                                           
1
 I 2016 var der 553 eksaminander til den skriftlige prøve i bioteknologi A i htx. Der blev endvidere afholdt skriftlig 

prøve i geovidenskab. I alt var 30 eksaminander til den skriftlige prøve i geovidenskab i htx, og af disse havde 10 

eksaminander kemi A, som et ekstra A-niveau fag. 
2
 I 2015 var gennemsnittet blandt alle eksaminander, henholdsvis blandt eksaminander som bestod, 6,07 og 7,46. 

Andelen af eksaminander, som bestod, var 81,9 %. 
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Eksaminanderne kommer dels fra studieretningsklasser (49,1 %) og dels fra valghold (50,9 %). Generelt 

klarer eksaminander fra valghold sig bedre end eksaminander fra studieretningshold, men forskellen er ikke 

så markant som i fx 2015 og i tidligere år. 

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. De første kommentarer er henvisninger til konkrete delopgaver, mens de sidste er af mere 

generel karakter, men som på væsentlige punkter påvirker bedømmelsen af eksaminandernes besvarelser. 

Der opfordres til at have et særlig fokus på disse områder i den daglige undervisning, således at 

eksaminanderne er trænet til at besvare de skriftlige prøver på en hensigtsmæssig måde. 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.a: Til en fyldestgørende besvarelse forventes dels angivelse af isomeriformen 

spejlbilledisomeri (andre navne accepteres), og dels en tydelig markering af det asymmetriske C-

atom. Det sidste gøres nemmest ved at markere direkte på bilaget. Der er tale om en typeopgave, 

som har været benyttet igennem mange år, og som burde være indarbejdet i kemi A, htx. 

Overraskende mange eksaminander havde problemer med at løse denne delopgave. De ”tegner” en 

kopier af molekylet, som er en ”spejling” uden at vise eller markere det asymmetriske C-atom. 

Problemet ser ud til at være meget skolebestemt. Der bør være fokus i den daglige undervisning på 

en korrekt besvarelse af denne typeopgave, da delopgaven er en typeopgave, som langt de fleste 

bør kunne besvare. 

• Opgave 1.c: Besvarelsen kræver blandt andet tegning af strukturformler for de tre former, som 

”æblesyre” kan optræde på. Mange eksaminander angav kun molekylformler for de tre forbindelser, 

hvilket ikke betragtes som værende en tilstrækkelig besvarelse. Der er tale om en typeopgave, som 

burde kunne besvares på tilfredsstillende måde af væsentlig flere eksaminander. 

• Opgave 2.a: I delopgaven skal angive funktionelle grupper i methylsalicylat. Den nemmeste måde at 

løse delopgaven på er ved på bilaget at markere den funktionelle gruppe og angive navnet. Mange 

har også gjort dette, men det fremgår af besvarelserne, at der ikke er en tilstrækkelig fokus på 

forskellen mellem begreberne funktionel gruppe og stofklasse. Der opfordres til, at der i den daglige 

undervisning arbejdes med at tydeliggøre forskellen mellem disse begreber. 

• Opgave 4.a: I delopgaven skal opskrives et reaktionsskema. En del eksaminander opskriver 

reaktionsskemaet med udelukkende molekylformler. Dette er ikke en fyldestgørende besvarelse, da 

det ikke entydigt fremgår, at reaktanten er hex-1-en og addition af diiod sker ved dobbeltbindingens 

to C-atomer. Det er vigtigt i den daglige undervisning at arbejde med, hvornår brug af 

molekylformler er tilstrækkeligt, og hvornår en mere præcis angivelse af strukturen af et molekyle 

er nødvendigt (som i denne delopgave).  

• Generelt er der en del eksaminander, som har problemer med et acceptabelt kemisk fagsprog. Det 

kan fx ses ved brugen af ”grader” i stedet for °C, angivelse af enheder bl.a. [[mol]] i stedet for mol, 

og lignende eksempler. 
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• 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 eksaminanderne 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 (se link ovenfor). 

• I forlængelse af ovenstående skal især peges på to problemstillinger, som kan påvirke 

eksaminandernes besvarelser, og som censorerne påpeger fortsat er centrale problemer i en del 

eksaminanders besvarelser. Det drejer sig om eksaminander, som i større eller mindre grad kopierer 

dele af opgaveteksten ind i deres egen besvarelse, og visse eksaminanders brug af 

matematikprogrammer. Begge problemstillinger bør have en central placering i den daglige 

undervisning, hvor der trænes til de skriftlige prøver, da det er her, man som kemilærer måske har 

mulighed for at påvirke de kommende eksaminander. Punkterne er beskrevet i papiret ”Gode råd og 

inspiration til den skriftlige prøve i kemi htx” (se eventuelt dette), men omtales her kort. 

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. Endvidere mindskes gennemskueligheden mellem eksaminandens egen 

besvarelse, som skal bedømmes, og materialer, som ikke må indgå i bedømmelsen. 

Langt de fleste eksaminander benytter i dag 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. 

• Arbejdet med rimelig dokumentation ved besvarelse af de skriftlige opgaver i kemi A, htx, bør 

have en mere fremtrædende plads i den daglige undervisning.  Det bør gøres, således at 

eksaminanderne generelt viser en bedre forståelse for vigtigheden for dette spørgsmål ved skriftligt 

arbejde i kemi, og også er bevidste om betydningen af ikke at dokumentere sin besvarelse 

tilstrækkeligt. 
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Karakterstatistik: Kemi A, htx maj-juni 2016 

 

Oversigt over alle eksaminanders karakterer afgivet ved censormødet Gennemsnit 

Afgivne karakterer skriftlig eksamen 815 For alle eksaminander 5,94 

Antal eksaminander som bestod 698 For eksaminander som bestod 7,00 

  Procentdel som bestod 85,6 

 

Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 

Antal 15 102 87 158 207 162 84 

Frekvenser 1,8 12,5 10,7 19,4 25,4 19,9 10,3 

Frekvenser for beståede   12,5 22,6 29,7 23,2 12,0 
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