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Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i kemi A, htx, i maj-juni 2018. 
Evalueringen indeholder en kort omtale af opgavesættene, statistik for karakterfordelingen afgivet ved 
censormødet den 19. juni 2018, samt generelle bemærkninger til opgavesættene og besvarelserne i 
forlængelse af censuren. 
 
Med venlig hilsen 
Mette Malmqvist, fagkonsulent i kemi 
Juli 2018 
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Kort om opgavesættene til den skriftlige prøve maj-juni 2018 
Der blev afholdt skriftlig prøve i kemi A htx den 1. juni 2018. På samme dag blev afholdt to typer af skriftlige 
prøver i kemi A, htx, en uden og en med netadgang. Rammerne for de to skriftlige prøver er ens: den 
enkelte prøve består 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 er 
tilgængelige på materialeplatformen (link: http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/).  
 
I tabellen nedenfor ses en oversigt over opgaverne i de to opgavesæt. 
 

 Opgavesæt uden netadgang Opgavesæt med netadgang 

Antal opgaver 4 4 

Antal delopgaver 18 18 
Opgave 1 (bilagsopgave) Kamfer Kinin 

Opgave 2 Glycylglycin Bor 

Opgave 3 Pikrinsyre Iodsyre 

Opgave 4 Cyclopropan Lycopen 

 
Karakterne blev afgivet ved censormødet tirsdag den 19. juni 2018. Fastsættelsen af en karakter sker ud fra 
en helhedsvurdering af opgavebesvarelsen i forhold til fagets faglige mål og bedømmelseskriterierne. 
Helhedsbedømmelsen omfatter bl.a. en vurdering af om eksaminandens tankegange fremstår klart ved 
brug af forklarende tekst, reaktionsskemaer, beregninger, grafer, figurer og kemisk fagsprog og formler. 
Karaktergivningen sker ikke på baggrund af en på forhånd fastlagt og udmeldt oversættelse fra pointskala 
til karakter. Se evt. nærmere i materialet, som er udsendt til censorerne ”Information til censorer i kemi A 
htx 2018”, link: (http://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/information-til-
censorer-paa-de-gymnasiale-uddannelser/til-censorer-paa-hhx-og-htx).  
 
Der er desværre en fejl i opgavesættet uden netadgang, idet der står: ”Dipeptider findes på forskellige 

former afhængig af opgivelsernes pH.” Den korrekte sætning er: ”Dipeptider findes på forskellige former 
afhængig af omgivelsernes pH.” Dette blev meddelt institutionerne under prøven. 

http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/
http://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/information-til-censorer-paa-de-gymnasiale-uddannelser/til-censorer-paa-hhx-og-htx
http://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/information-til-censorer-paa-de-gymnasiale-uddannelser/til-censorer-paa-hhx-og-htx
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Karakterstatistik for den skriftlige prøve maj-juni 2018 
Til den skriftlige prøve i kemi A htx blev der på censormødet afgivet karakterer svarende til i alt 1036 
eksaminander. Antallet af eksaminander er fordelt på 60 hold.  
 

Oversigt over alle eksaminanders karakterer afgivet ved censormødet Gennemsnit 

Afgivne karakterer skriftlig eksamen 1036 For alle eksaminander 6,024 

Antal eksaminander som bestod 871 For eksaminander som bestod 7,46 

  Procentdel som bestod 84,1 
 
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 1,3 til hold med 
gennemsnit omkring 9,7. 
 

Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 

Antal eksaminander 11 154 91 164 267 198 151 

Fordeling i procent for alle eksaminander 1,1 14,9 8,8 15,8 25,8 19,1 14,6 

Fordeling i procent for eksaminander der bestod   10,4 18,8 30,7 22,7 17,3 

 

 

 
Kort om forsøget med netadgang 
Opgavesættet med netadgang er opbygget således, at opgaverne vil kunne løses uden brug af netadgang, 
men der indgår en række andre nye tiltag; primært brug af videofilm af eksperimentelt arbejde (sidste 
sommer), filer som kan benyttes af særlige programmer til tegning af kemiske strukturer, samt 
exceldatafiler, som er tilgængelige elektronisk. Opgavesættet præsenteredes for eksaminanderne som en 
hjemmeside. 
 
Omkring 49,7 % af eksaminanderne kom fra hold, hvor prøven med netadgang var valgt, dvs. næsten 
halvdelen af eksaminanderne. 
 

 Traditionel prøve Digital prøve med netadgang 

Antal til skriftlig eksamen 515 521 

Antal beståede 439 (84,3 %) 432 (83,9 %) 

Gennemsnit 6,43 6,05 
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 Traditionel prøve Digital prøve med netadgang 

Gennemsnit for beståede 7,67 7,25 
 

Traditionel prøve  -3 00 02   4   7 10 12 

Antal 7 75 36 79 141 101 82 
Fordeling i procent 1,3 14,4 6,9 15,2 27,1 19,4 15,7 

Fordeling i procent for eksaminander der bestod   8,2 18 32,1 23 18,7 

 

Digital prøve med netadgang -3 00 02   4   7 10 12 

Antal 3 41 27 75 122 110 46 

Fordeling i procent 0,8 15,3 10,7 16,5 24,5 18,8 13,4 

Fordeling i procent for eksaminander der bestod   12,7 19,7 29,2 22,5 16 
 

 

 
 

Generelt om opgavesættene 
Censorerne ved den skriftlige prøve har medvirket ved evalueringen, idet alle på baggrund af deres 
erfaringer fra retning af opgavebesvarelser er blevet bedt om at  

• vurdere sættet som helhed 

• kommentere de enkelte delopgaver 

• beskrive hvilke punkter der er medtaget i en typisk god besvarelse 

• beskrive hvilke punkter der mangler eller er mangelfulde i en typisk dårlig besvarelse. 
 
Censorernes generelle indtryk af sættene er at de kommer fint rundt i pensum og stiller klart formulerede 
spørgsmål. Spørgsmålene giver i høj grad eleverne mulighed for at benytte deres kemiske viden på nye 
problemstillinger. Ligeledes giver bilagsmaterialet eleverne mulighed for at demonstrer evnen til at 
efterbehandle og vurdere eksperimentelt arbejde samt data fra eksperimentelt arbejde.  
Fordelingen mellem opgaver, der ligger op til diskussion, regnearbejde, opskrivning af reaktioner, 
håndtering af kemiske formler (inkl. forståelse og opskrivning) samt forståelse af figurer og tabeller 
vurderes også passende. Dette giver mulighed for at eleverne på alle niveauer kan svarer på noget.  
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Generelt om besvarelserne 
Censorerne har påpeget nogle generelle forhold, som censuren rejser, og som kort omtales her. Der er tale 
om kommentarer af mere generel karakter, men som på væsentlige punkter kan påvirke bedømmelsen af 
eksaminandernes besvarelser. Der opfordres til at have 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 omtale henvises til lærerens hæfte som findes på https://uvm.dk/gymnasiale-
uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-laereplaner-2017 under kemi. Heri findes endvidere 
en revideret typeordsliste. 
 

• Grafer: Elevernes grafer er ofte mangelfulde. Derfor gentages kravene til graferne her.  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. 

• Manglende dokumentation/begrundelse: Der er en del eksaminander der mangler 
dokumentation/begrundelse i opgavebesvarelsen fx  

o i opg. 1a i det digitale sæt med netadgang, hvor eleverne opskriver molekyleformlen uden 
at angive hvordan de har fundet denne. Her har eleverne mulighed for at benytte 
MarvinSketch eller ChemSketch til at besvare opgaven. Dokumentation ville her være et 
skærmbillede herfra.  

o i 1c i det traditionelle sæt, hvor de uden begrundelse angiver hvilke urenheder der er i 
produktblandingen. 

o i 1e i det digtitale sæt med netadgang hvor eleverne beskriver analyserne meget overfladisk 
(generelle termer, der kan hentes fra internetter) og forholder aldrig resultaterne i forhold 
til kinin.  

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.  
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. 

• Stofklasser og funktionelle grupper: 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 og deres sammenhæng. 

• Manglende fokusering: Der er en tydelig tildens til at eksaminanderne skriver overflødig tekst, der 
ikke direkte er svar på spørgsmålet. Man bør derfor lærer sine elever at svare fokuseret. 

• Reaktionstyper: Mange eksaminander angiver reaktionstypen som addition i stedet for reduktion i 
delopgave 3d i det traditionelle sæt fra den 6.6. 

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

• Eksaminander benytter i dag computer og tilknyttede programmer, især matematikprogrammer, til 
den skriftlige prøve i kemi. Dette rummer 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 

https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-laereplaner-2017
https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-laereplaner-2017
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”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. 
 

Fra næste år er den eneste prøveform den digitale uden netadgang. 
Man bør i den daglige undervisning være meget opmærksom på, at eksaminanderne er trænet til at 
kunne håndtere videofilm, de store datafiler samt udnytte de muligheder der er i tegneprogrammerne 
MarvinSketch og ChemSketch. 
 
For yderligere omtale af fokusområder i den daglige undervisning henvises til lærerens hæfte som 
findes på https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-
laereplaner-2017 under kemi. Heri findes endvidere en revideret typeordsliste. 

 

Statistik for perioden 2007-18 

Neden for er samlet en statistik for de skriftlige prøver i kemi A htx i perioden 2007-2018. Den er baseret på 
karakterne afgivet ved censormøder i perioden. Det ses, at antallet af eksaminander til kemi A’s skriftlige 
prøve i htx har vokset meget siden reformen i 2005 (først årgang til prøve i 2008). Der er tale om mere en 
fordobling i antallet af eksaminander. Der er to væsentlige årsager til denne stigning, dels er htx generelt 
vokset i omfang, og dels vælger flere elever med bioteknologi A studieretningen (under forsøgsordningen) 
kemi A i 3.g. Det sidste er især sket i de senere år, hvor omkring 20 % af eksaminanderne til kemi A’s 
skriftlige prøve stammer fra studieretningen med bioteknologi A. I perioden har andelen af eksaminander, 
som ikke består, ligget omkring 14-16 %. Gennemsnit for alle eksaminander til prøven har siden 2011 ligget 
omkring 6,0 og gennemsnit blandt de eksaminander, som består, omkring 7,2. De to typer gennemsnit 
ligger i perioden forholdsvist stabilt med mindre udsving de enkelte år.  
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Udvikling 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal til prøve 176 387 473 488 454 676 725 698 799 815 908 1036 

Ikke bestået (%) 23,9 17,8 17,3 18,6 16,1 17,4 12,1 16,3 18,1 14,4 14,5 15,9 

Gns.: alle   4,37 5,3 5,17 5,93 5,94 6,34 6,02 6,07 5,94 6,06 6,24 

Gns.: blandt beståede   5,36 6,42 6,38 7,1 7,24 7,23 7,2 7,46 7 7,13 7,46 
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