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Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i kemi ved studentereksamen 
maj-juni 2009. 
 
1478 eksaminander var til skriftlig prøve i kemi. I forhold til 2008 er der tale om en mindre frem-
gang på 137, men set i forhold til før reformen er der stadig færre, som aflægger skriftlig eksamen i 
kemi på A niveau (i 2007 var ca. 1660 til skriftlig eksamen i kemi). Antallet af eksaminander siger 
ikke noget om populationen af elever, som i 2009 (og i 2008) har læst kemi på A-niveau, da nogle 
af disse elever ikke har været til skriftlig prøve i kemi A, hvis de har læst flere end fire fag på A-
niveau. 
Gennemsnittet blandt samtlige elever, som var til skriftlig eksamen i kemi A sommeren 2009, var 
5,91. Blandt eksaminanderne, som fik 02 eller derover, var gennemsnittet 7,02, og 84,4 % af eksa-
minanderne fik en karakter, så de bestod prøven.  
Der har været diskussion om elever på studieretningsfag henholdsvis valgfag klarer sig bedst ved 
den skriftlige eksamen i kemi på stx. Det har ved sommereksamen 2009 været muligt at sammen-
ligne de to muligheder for at gennemføre kemi A blandt elever på gymnasier (stx). Opgørelsen ty-
der på, at flere elever har kemi A på valgfag end som studieretningsfag. Sammenlignes gennemsnit 
og karakterfordelingen for eleverne på henholdsvis valgfag og studieretningsfag, så er der ikke no-
gen væsentlig forskel. Kun på et punkt ses en mindre forskel, og det drejer sig om beståelsesprocen-
terne; studieretningsfag 85,9 % og valgfag 84,4 %. Forskellen er dog lille, og der findes kun tal for 
sommereksamen 2009. Så på nuværende tidspunkt skal der sandsynligvis ikke lægges for meget i 
denne mindre forskel. 
Til sidst i evalueringen findes statistisk oversigt over skriftlig eksamen i kemi A 2009. 
 
Censorerne ved den skriftlige studentereksamen har medvirket ved evalueringen, idet alle på bag-
grund af deres erfaringer fra rettearbejdet er blevet bedt om at  

 vurdere sættet som helhed 
 kommentere de enkelte spørgsmål 
 beskrive hyppigt forekommende fejl 
 kommentere øvrige generelle forhold i forbindelse med besvarelserne 

på baggrund af de første 25 besvarelser fordelt på 5 klasser, som blev rettet. Dette svarer til ca.  
25 % af opgavebesvarelserne. Derudover har nogle af censorerne efter endt censur givet skriftlige 
kommentarer til opgavesættene. Ved censuren i juni 2009 medvirkede 16 censorer.  
 
I det foreliggende opgavesæt er der 4 opgaver med i alt 18 spørgsmål, hvor der ved prøven 2008 
var 4 opgaver med i alt 16 spørgsmål. Sættet sommeren 2009 fungerede som helhed godt, hvor det 
var muligt at få inddraget store dele af kernestoffet i opgaverne.  
 
Tendensen fra sidste års opgavesæt er fortsat i opgavesættet sommeren 2009. Det betyder blandt 
andet, at eksaminanderne ikke kan forvente, at alle informationer i opgaveteksterne skal benyttes i 
løsningen af en opgave, man skal kunne aflæse grafer, benytte CAS-værktøjer eller it-redskaber til 
løsning af de kemiske problemstillinger (og disse skal benyttes på en hensigtsmæssig måde), men 
også at der er mere klassiske regneopgaver.  
Et par af opgavetyper viste sig at være sværere end forventet. Det drejer sig dels om navngivning af 
organiske forbindelser (4 c) og beregning i et kemisk ligevægtssystem (3 e). Navngivningsopgaven 
kan løses med eller uden brug af diverse it-redskaber, så længe der huskes på, at navnet skal ”over-
sættes” til danske navngivning. Det viste sig, at en betragtelig del af eksaminanderne havde større 
problemer end forventet med navngivning. I denne forbindelse skal det gøres opmærksom på, at fra 
og med sommereksamen 2010 skal benyttes den navngivning, som angives i Kemisk Ordbog. Dvs. 
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fx skal forbindelsen CH3CH2OHCH3 navngives propan-2-ol, og ikke 2-propanol, hvis der skal op-
nås fuldt pointtal i forbindelse med en navngivningsopgave med denne forbindelse. Opgave 3 e 
repræsenterede en ”klassisk” ligevægtsopgave, hvor der skulle opstilles et matematisk udtryk ud fra 
ligevægtsbetragtninger. Selve løsningen vil kræve brug af et CAS-værktøj eller et andet matematik-
redskab. Ved besvarelserne af opgaven har problemet typisk ikke været brugen af de matematiske 
redskaber, men mere at benytte tilstrækkelige kemiske overvejelser til, at et relevant matematisk 
udtryk kunne opstilles og løses. Selvom opgaven tilhører den sværere del af opgavesættet, er det 
alligevel overraskende, at mange også fagligt dygtige elever, har haft store vanskeligheder ved at 
gennemføre tilstrækkelige kemiske overvejelser til at opnå fuldt pointtal i opgaven.   
 
De to større ændringer i forhold til før reformen, findes i spektroskopi og kinetik. Spektroskopi er i 
opgavesættet udelukkende præsenteret ved IR-spektroskopi. Selv om således kun IR-spektroskopi 
var repræsenteret i opgavesættet, er den generelle udmelding, at der stadig er behov for at arbejde 
med eksaminandernes dokumentation af deres argumentation for en bestemt kemisk struktur (op-
stilling af relevante tabeller mm) både for IR- og H-NMR. Sommersættet viste, at en del elever sta-
dig dokumenterer meget sporadisk, når de skal argumentere for de karakteristiske absorptionsbånd. 
Med hensyn til løsning af kinetiskopgaven, hvor en bestemt reaktionsorden skal bestemmes (opga-
ve 2 c), viser årets besvarelser en betydelig fremgang i eksaminandernes dokumentationsniveau i 
forhold til sommersættet 2008. Mange elever husker, at alle tre reaktionsordner skal undersøges. 
Men mange anfører dog stadig kun størrelsen af r2 i deres argumentation, men skriver hverken reg-
ressionsligningen og formeludtrykkene for de forskellige ordener. Der kan spores en tendens i visse 
eksaminanders besvarelser til, at regneark eller andet it-redskaber benyttes på en rutinepræget form, 
som måske ikke afspejler kemisk viden, men primært evne til at indsætte i et ”forudprogrammet” 
regneark eller andet it-program. Det er en uheldig tendens i brugen af it-redskaberne, som vil stille 
krav til opgavernes udformning, således at opgaverne viser eksaminandernes forståelse af kemiske 
problemstillinger og ikke kun evne til at indsætte i diverse CAS-værktøjer eller it-redskaber. Der er 
her tale om en generel problemstilling, som der i de kommende år skal sættes mere fokus på; hvor-
dan benyttes de mange relevante CAS-værktøjer og andre it-redskaber i løsningen af kemiske pro-
blemstillinger på en hensigtsmæssig måde, og hvordan skal eksaminanderne dokumentere deres 
brug ved den skriftlige prøve i kemi A.  
 
Udgangspunktet for svarene på disse spørgsmål vil være grundprincippet, som står i vejledningen ”I 
en besvarelse af en opgave skal elevernes tankegang fremgå tydeligt”, men vi må stadig betragte kemi-
undervisningen og udvikling af de skriftlige opgaver i en udviklingsfase på dette punkt. En del af over-
vejelserne er, at vi ikke kan forvente, at censorerne kender til de mange forskellige typer af matema-
tiske it-redskaber, der findes, og som kan anvendes på en ny og spændende måde i løsning af kemi-
opgaver. På den anden side kan vi heller ikke forvente, at eleverne til en skriftlig kemi prøve skal 
bruge uforholdsmæssig megen tid til forklaring af teknisk spørgsmål knyttet til matematiske/it-
redskaber. Balancen ligger midt imellem. 
     
Der er ros fra censorerne til opgavekommissionen for god bredde med hensyn til kernestoffet, for 
perspektiveringen og for progressionen. Flere censorer giver udtryk for, at sættet både omfangs-
mæssigt og niveaumæssigt virker passende. Der er spørgsmål, som er meget nemme og derfor eg-
nede til at give alle eksaminander en god tilgang til sættet, mens der er andre med flere udfordringer 
til de fagligt velfunderede eksaminander. Flere censorerne påpeger også, at der en god progression 
gennem opgavesættet, hvor de første opgaver overordnet set er nemmere at gå til for eksaminan-
derne end de sidste to opgaver. 
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Ved bedømmelsen tildeles hvert spørgsmål op til 10 points. Karakterfastsættelsen foretages dels 
på grundlag af disse points og dels på en vurdering af, i hvilket omfang eksaminanden er i stand 
til at anvende sin kemiske viden på nye problemstillinger, og om besvarelsen er ledsaget af for-
klarende tekst, reaktionsskemaer, figurer og kemiske formler i et sådant omfang, at tankegangen 
klart fremgår.    
 
Efter gennemgangen af opgavesættene bringes den uofficielle karakterstatistik, som er baseret på 
censorernes indtastning af resultaterne fra de enkelte skoler under censormødet på Avedøre Gym-
nasium. Denne viser, at der stadig er for mange eksaminander, som ikke lever op til de faglige mål 
for kemi A, idet de ikke består. Der er dog fremgang i forhold til sommereksamen 2008, og tenden-
sen vil følges ved de næste skriftlige prøver. Relativt få får karakteren -3. Det er helt generelt, at de 
eksaminander, som kun opnår karakteren -3 eller 00, er meget svagt funderede, og at mange af dem 
leverer en besvarelse, som er langt fra det acceptable. Karaktererne for de eksaminander, som består 
prøven, fordeler sig stort set som i den internationale ECTS-skala.   
 
I det følgende gennemgås de enkelte spørgsmål, typisk med en beskrivelse af, hvad der kræves til 
en fyldestgørende besvarelse. I denne gennemgang fokuseres der desuden på problemfelterne i for-
bindelse med eksaminandernes besvarelser. Det er derfor vigtigt at huske på, at til trods for for-
holdsvis høj dumpeprocent, lever størstedelen af eksaminanderne op til de faglige mål, der stilles i 
kemi A i det almene gymnasium.  
 
Håbet er, at evalueringsrapporten kan bruges til rådgivning og inspiration i den daglige undervis-
ning i kemi, ligesom den forhåbentligt kan medvirke til at gøre opmærksom på og præcisere nogle 
af de krav, der stilles til en tilfredsstillende besvarelse.  
 
Jeg vil her gerne takke censorerne for de mange og meget udførlige kommentarer, jeg har modtaget 
under og efter censuren. Disse kommentarer danner i meget høj grad baggrund for evalueringsrap-
porten. 
 
Keld Nielsen 
Fagkonsulent i kemi    
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Censorkommentarer til sættet som helhed 
Nedenstående citater er taget fra censorernes indberetninger under og efter censuren. 
 
– Reformen har jo en del på samvittigheden, når det handler om det faglige niveau eleverne reelt 

opnår, men jeg synes faktisk, at der er en tendens til, at eleverne er blevet bedre til at argumen-
tere sammenhængende og fyldestgørende på ”forklar/gør rede for” spørgsmålene, end de tidli-
gere var. 
 

– Mit umiddelbare indtryk var, at det var lykkes, at få lavet et opgavesæt, som burde ramme det 
forventede faglige niveau, hvilket også har været min opfattelse under retningen. Sættet er gen-
nemarbejdet og kommer godt rundt i pensum, og med mange spørgsmål eleverne kan komme i 
gang med. En del af spørgsmålene ligger tæt op af de signaler, der er blevet sendt i de vejleden-
de opgaver, hvilket også er godt. Emnemæssigt spændende og vedkommende; en del typeopga-
ver, men præsenteret på en god måde og flere med nye vinkler på kendte problemstillinger. 
Sættet er varieret og tester mange faglige mål. Atter i år virker det godt med den nye form med 
flere opgaver og de valgte delspørgsmål tilgodeser den faglige progression samtidig med, at de 
svagere elever kan arbejde med sættet. Så umiddelbart virkede sværhedsgraden meget over-
kommelig. 
 

– Jeg er imponeret over, hvorledes opgavekommissionen også denne gang finder gode emner, 
som eleverne kan relatere til hverdagssituationer. De 18 delspørgsmål kommer på nær pH be-
regning rundt i hele kernestoffet og sværhedsgraden synes ved første gennemlæsning over-
kommelig for eleverne. Alle a) og b) spørgsmål er for eleverne af den forventelige type, og jeg 
mener, I laver god progression i sværhedsgraden. 
 

– Opgavesættets samlede sværhedsgrad er passende – der er lette opgaver, der giver de svage ele-
ver mulighed for at hente nogle gode points – der er opgaver, der kan løses mere rutinepræget 
(reaktionskinetik) – og der er opgaver for de skrappe elever. Jeg synes også, at der er en god ba-
lance mellem regneopgaver og forklaringsopgaver. 
 

– Den tiltænkte progression gennem de enkelte opgaver og gennem sættet som helhed ser ud til at 
fungere. 
 

– De fire opgaver kommer pænt rundt i kernestoffet, og der er generelt en udmærket progression 
inden for hver enkelt opgave, ligesom de to første opgaver er lettere tilgængelige end de to sid-
ste. Især den sidste opgave indeholder nogle nye – og velfungerende – ”typer” spørgsmål, hvor 
eleverne skal bruge deres viden i nye sammenhænge. Alt i alt et velgennemtænkt opgavesæt. 
 

– Noget overraskende volder navngivningen og især stereoisomerien i 4c og 4d store problemer 
for mange elever, også blandt de stærke elever. Dokumentationsniveauet i spektroskopi-
spørgsmålet er noget ringere, end det vi så under standardforsøget – bla. er der stort set ingen, 
der anfører tabelværdier for de karakteristiske absorptionsbånd. Sidste år var dokumentations-
niveau og omfang til spørgsmål om undersøgelse af reaktionsorden meget mangelfuld, men det 
går meget bedre i år, hvor hovedparten undersøger alle tre ordener. Dog er der stadig mange, 
der kun anfører r2, men ikke regressionsligningen, og stort set ingen anfører formeludtrykkene 
for de forskellige ordener. 
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Bemærkninger til de enkelte opgaver 
Opgave 1: Ravsyre 
Censorkommentarer 
– En fin starter. Opgaven handler mest om at aflæse nogle figurer, og der er ingen beregninger. 

Dette er en opgave, der giver points til alle elever – både de stærke og de svage. 
– Fremstår indbydende og tilgængelig. Eleverne kan komme godt i gang, og da opgavekom-

missionen har valgt at angive både titrerings- og protolysereaktioner, kan opgaven således lø-
ses af en stor gruppe elever.  
Generelt: Spørgsmålene er præcist og klart formuleret, og det er en af de opgaver eleverne 
klarer bedst i sættet. 

– En glimrende første opgave, hvor især de første to spørgsmål er problemfri. Her har (næsten) 
alle haft en chance for at komme godt i gang med sættet, og der gives samtidig mulighed for, 
at de fagligt velfunderede elever kan vise deres evner til at formulere præcise besvarelser. 

– Det er en ”let” opgave, der da også er forløbet pænt. En passende progression i spørgsmåle-
ne, hvor det bliver lidt svært til sidst, men her har de også klaret sig pænt. Elever, der har 
fulgt med i undervisningen, bør kunne regne a) og b) og der skal tænkes lidt i c). 
 

Ravsyre blev opdaget i forbindelse med opvarm-
ning af rav allerede i 1546 og har i dag mange 
anvendelser. Det er et vigtigt udgangsstof ved 
industriel fremstilling af farvestoffer, lægemidler 
og polyestere. 
I Positivlisten findes ravsyre med E-nr. 363, og 
det må derfor tilsættes fødevarer. Her anvendes 
det som erstatning for natriumchlorid i diætkost 
og som smagsforstærker. I øvrigt indgår ravsyre 
i citronsyrecyklus under kroppens opbygning af 
glucose. 

 
Rav 

Ravsyre, butandisyre, kan dannes ved nedenstående reaktion. 

 
a) Angiv reaktionstype for reaktionen. 

Et indgangsspørgsmål uden de store problemer, som de fleste klarer fint. Fuldt point kræver sva-
ret addition med begrundelse. Enkelte svarer reduktion med henvisning til ændring i oxida-
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tionstal. Svaret accepteres, men fuldt pointtal kræver argumentation, fx ved at beregning af æn-
dringen i oxidationstal. Dette svarer til tidligere udmeldinger for lignende spørgsmål. 
Typefejl: Ingen begrundelse for reaktionstyper, reduktion uden eftervisning med oxidationstal 
og elimination. 
 
Når ravsyre titreres med natriumhydroxid, reagerer den som en dihydron (diprot) syre. 

 
En opløsning af ravsyre titreres med natriumhydroxid, hvorved nedenstående titrerkur-
ve fremkommer. 
 
 

 
 
b) Foreslå en egnet indikator til en kolorimetrisk titrering af ravsyreopløsningen. 

Begrund dit valg. 
 
Et spørgsmål de fleste også besvarer fornuftigt med forskellige grader af forklaringsniveau. De 
fleste angiver pH værdien i ækvivalenspunktet eller aflæser pH springet, hvor omslaget sker. 
Dette relateres til et valg af indikator med eller uden angivelse af et omslagsinterval for indikato-
ren. Enkelte angiver pH værdien for ækvivalenspunktet til at være 12, hvilket fx fører til valget 
af tropæolin. Fuldt pointtal gives for pH værdien i ækvivalenspunktet eller aflæsning af pH 
springet, samt angivelse af valget af indikator med omslagsinterval. 
Typefejl: Mangler pH værdi i ækvivalenspunktet eller angivelse af pH springet, mangler indika-
torens omslagsinterval og pH i ækvivalenspunktet 12 (valg af tropæolin). 
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I vandige opløsninger findes ravsyre på forskellige former, idet den indgår i nedenstå-
ende hydronolyseligevægte (protolyseligevægte). 

 
Bjerrumdiagrammet for ravsyresystemet er vist på næste side. 

 
I en hummersuppe, hvor ravsyre er anvendt som tilsætningsstof, måles pH til 5,2. 
c) Angiv den procentvise fordeling mellem de tre former af ravsyre i hummersuppen. 

Benyt bilag 1. 
 
Bjerrumdiagrammet er ikke trivielt, da graferne ikke er klart adskilte. Derfor er spørgsmålet hel-
ler ikke simpelt. Konkret opstilling af en løsningsmodel og udregning af procenterne vil kræve 
en betydelig matematisk forståelse af Bjerrumdiagrammer. Dette vil munde ud i tre ligninger 
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med tre ubekendte, som principielt kan løses med elevernes grafiske lommeregner eller tilsva-
rende matematikprogrammer. Denne kompleksitetsgrad i løsning af spørgsmålet har ikke været 
tiltænkt. Det afspejler sig i ordvalget ”Angiv den procentvise fordeling …” (min fremhævelse). 
Til en fuld besvarelse kræves derfor udelukkende en korrekt angivelse på bilaget af, hvordan 
aflæsning er foretaget, samt en angivelse af de tre former af ravsyre tilknyttet procenterne. Dette 
vil gøre det muligt for også fagligt svagere elever at kunne fremkomme med rimelige svar på 
opgaven, hvorved opgave 1 som helhed vil fremstå som overskuelig for selv fagligt svagere ele-
ver. I tilfælde af at elever har kunnet opstille og løse den bagvedliggende matematik i stedet for 
en grafisk aflæsning, skal det selvfølgelig ikke komme disse elever til last. Spørgsmålet er selv-
følgelig fuldt ud besvaret, ifald opgaven er løst korrekt. Elevernes besvarelser viser, at de ikke 
har været i tvivl om, at aflæsning på graferne danner grundlag for besvarelsen af spørgsmålet. 
Selv blandt de dygtige elever er det kun få som ikke vælger denne fremgangsmåde. Ganske 
mange elever klarer også spørgsmålet uden problemer. Standardsvaret ligger med procentangi-
velser omkring 10-65-25, men kan afvige lidt fra disse.  
Typefejl: Procenterne er forkerte, fx 10-75-15 eller 10-75-25, aflæsning af procenter ikke vist på 
graferne, men talværdierne er korrekte og mangler formler eller navne, som angiver tydeligt, 
hvordan de angivne procenter skal forstås. 
 
Opgave 2: Resveratrol 
Censorkommentarer 
– En rigtig dejlig opgave. God problemstilling og gode spørgsmål med en fin progression uden 

at opgaven bliver for svær. Det er mit indtryk, at mange elever har arbejdet med vin-tema i 
undervisningen, som muligvis har gjort det lettere for eleverne at komme i gang med teksten. 
Tekstmæssigt skal eleverne forholde sig til mere her og flere oplysninger skal vurderes. 
Generelt: En rigtig god opgave med en fin progression. 

– En god opgave med fin aktualitet. Der er en god progression i opgaven. Mange har det dog 
svært med opgaven omkring absorbans, hvilket egentlig er underligt, da løsningen på opga-
ven ligger i den indledende tekst – men teksttunge indledninger kan være svære. 

– Denne opgave fungerer godt. Den volder ikke de helt store problemer, og alligevel er der 
progression i den. Desuden får eleverne mulighed for at anvende ”graflæsningskompeten-
cen”. 

– En spændende opgave, der knytter organisk reaktionstype sammen med kinetik og spektrofo-
tometri. 

– En glimrende opgave med udgangspunkt i et interessant stof. 
– Tekstmængden er i overkanten, og jeg er ikke vild med, at der i samme opgave er givet for 

mange oplysninger, navnlig når tekstmængden er så stor. 
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Resveratrol, som har molekylformlen C14H12O3, 
findes i bl.a. vindruer, peanuts, blåbær og tra-
nebær. Stoffet har gavnlig virkning på helbre-
det, hvorfor det sælges som kosttilskud. Det har 
svampedræbende effekt, det virker som en anti-
oxidant, og i forsøg med mus og rotter har 
resveratrol vist sig at kunne hæmme væksten af 
cancerceller. 
I vindruer findes resveratrol udelukkende i 
skallerne. Når der fremstilles rødvin er drue-
skallerne i kontakt med druemosten i længere 
tid end ved fremstilling af hvidvin. Det betyder, 
at indholdet af resveratrol typisk er højere i 
rødvin end i hvidvin. 

Indholdet af resveratrol i vin og i druesaft fra Spanien er angivet herunder. 

 

a) Beregn den maksimale stofmængdekoncentration af resveratrol i rødvin fra Spanien. 

En spørgsmålstype som dels kræver, at man kan uddrage de relevante informationer af en tekst, 
samt kan gennemføre relevante stofmængdeberegninger. Spørgsmålet kan både løses med ud-
gangspunkt i koncentrationsangivelsen pr liter vin og pr glas. Begge metoder er benyttet. 
Spørgsmålet har ikke voldt flertallet af eleverne problemer. Fagligt svagere elever har også mu-
lighed for at opnå fuldt eller næsten pointtal. 
Typefejl: Forkert molar masse, omregning mellem mg og g og forkert aflæsning af tallene i ta-
bellen. 
 
Resveratrol findes i to stereoisomere former. Når trans-resveratrol udsættes for UV-lys, 
sker der en isomerisering, hvorved den omdannes til cisresveratrol. 

 
I et eksperiment får en gruppe studerende til opgave at bestemme reaktionsordenen for 
isomeriseringen. Der fremstilles en 40 µM opløsning af transresveratrol, som udsættes 
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for UV-lys, og omdannelsen af trans-resveratrol til cis-resveratrol følges i 48 minutter. 
Figuren herunder viser, hvor mange procent der er af de to former til forskellige 
Tidspunkter. 

 
b) Bestem ved hjælp af figuren stofmængdekoncentrationerne af trans-resveratrol og af 

cis-resveratrol til tiden 25 minutter. 
 
Løsning af spørgsmålet kræver aflæsningen af en graf, samt videre beregning af resultaterne fra 
aflæsningen. Fagligt svage elever kan også komme med fornuftige svar på spørgsmålet og såle-
des få rimeligt eller fuldt pointantal. De fleste elever aflæser grafen til værdier omkring 31 % for 
transforbindelsen og 69 % for cisforbindelsen. En del afleverer dette som svar. Andre benytter 
koncentrationsbestemmelsen fra delopgave a) i deres videre beregninger. Disse typefejl kan 
hænge sammen med, at eleverne med sådanne fejl ikke har læst teksten tilstrækkeligt. Langt de 
fleste elever kommer dog igennem uden væsentlige problemer. 
Typefejl: Procenter angives som svar, benytter resultat fra a) til de videre beregninger, meget 
forkert aflæsning af graf (skal være åbenlyst forkert) og resultat uden enhed eller med enheden 
mol. 
 
 
Stofmængdekoncentrationen af trans-resveratrol til forskellige tidspunkter er angivet i 
tabellen herunder. 

 
c) Bestem reaktionsordenen med hensyn til trans-resveratrol for isomeriseringen. 

 
Et efterhånden klassisk kinetikspørgsmål. Det fremhæves, at dokumentationsniveauet er forbed-
ret i forhold til sidste år. De fleste elever er klar over, at alle tre reaktionsordner skal undersøges 
og dokumenteres. Man kan måske sige, at spørgsmålstypen og den tilhørende besvarelse næsten 
er blevet for klassiske, således at eleverne kan løse den med en rutine, som ikke involverer en 
dybere forståelse. I den forbindelse har en censor noteret følgende: ”På nogle hold er det helt 
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tydeligt, at eleverne på computeren har en skabelon liggende, hvor de bare skal skifte tal osv. ud. 
I de ”bedste” af dem, er udtryk for hhv. 0., 1. og 2. orden skrevet ind på forhånd. De får lavet 
tabeller, får tegnet grafer, får forskrifter og r2, og så er der bare tilbage at konkludere. Det er et 
spørgsmål, om det viser megen forståelse … Jeg har set besvarelser, hvor eleven ikke kunne løse 
de simple mængdeberegningsopgaver, men kunne løse dette spørgsmål.”  
En sådan udvikling er selvfølgelig problematisk. Eksaminanderne skal selvfølgelig have mulig-
hed for at vise deres evner til at analyse og vurdere en kemisk problemstilling med de hjælpered-
skaber, som er til rådighed, men på en sådan måde at det afspejler kemisk forståelse og ikke kun 
evne til at indtaste i et program eller lignende. Det er selvfølgelig overvejelser, som må indgå i 
udformningen af opgaver i fremtiden. På den anden side giver spørgsmålstypen også rig lejlig-
hed til at benytte de mange forskellige typer matematiske hjælpemidler, fra de klassiske tegnin-
ger på mm-papir og lignende (meget få benytter endnu dette hjælpemiddel), regneark, grafiske 
lommeregner til avancerede matematikprogrammer. Dette er også et vigtigt aspekt i et studieret-
ningsgymnasium, hvor bl.a. fagene kemi og matematik selvfølgelig skal gøre brug af hinanden, 
når det er muligt. 
Generelt set er der dog endnu forskel på dokumentationsniveauerne ved de forskellige frem-
gangsmåder. En række relevante spørgsmål kan stilles, fx er en skitsetegning relevant ved brug 
af grafisk lommeregner (grafer fås næsten automatisk som en del af svaret ved brug af et regne-
ark), er r2 værdien tilstrækkeligt som argumentationsgrundlag for reaktionsordnen, og skal det 
forlanges, at de matematiske udtryk for de tre ordner samt at de ved regression fundne funkti-
onsudtryk opskrives for alle tre ordner, for at opnå fuldt pointtal? De tidligere udmeldinger om-
kring kinetikopgaver har angivet svar på disse spørgsmål. Den fyldestgørende besvarelse følger 
stadig de retningslinjer, som kan findes i følgebrevet til de vejledende opgaver, samt også er spe-
cificeret i evalueringsrapporten til opgavesættet 2008. Fra sidstnævnte rapport citeres kravene: 
”I den fyldestgørende besvarelse skal der undersøges for nulte, første og anden orden. Det skal 
forklares, hvad man vil afbilde som funktion af hvad, og hvordan man afgør, hvilken orden, der 
er tale om. Den nærmere undersøgelse kan foretages på flere måder: 1) Hvis undersøgelsen fore-
går vha. tegning på mm-papir, skal der være en tabel, og tegningen skal have en ordentlig kvali-
tet, herunder en størrelse, så forskelle kan ses. 2) Hvis der tegnes vha. af Excel eller et andet pro-
gram, kan tabellen springes over, da der i så fald kan beregnes fx ln[A] og 1/[A] ved indtastnin-
gen. Her er kravet om ”store tegninger” ikke så vigtigt, da programmerne typisk vil levere en 
forskrift og en værdi for r2, som skal med, og som kan bruges, når der skal argumenteres for valg 
af orden. Argumentet for valg af orden skal med. 3) Ved anvendelse af lineær regression på 
lommeregneren er tabellen ikke nødvendig, da ln[A] og 1/[A] kan tastes direkte ind. Men det 
skal forklares, som en del af den helt nødvendige dokumentation, hvad der er gjort. a, b og r2 
skal anføres for alle tre ordener, og der skal argumenteres for valg af orden. 
En ideel besvarelse indeholder de tre undersøgte udtryk, eller som minimum udtrykket for den 
fundne orden…” (Evalueringsrapporten 2008, side 14). 
Vi må dog også erkende, at vi med denne opgavetype stadig er i en udvikling, dels mht. form og 
dels mht. omfang af eksaminandernes dokumentation ved løsning af opgaverne.  
 
De fleste fejltyper i kinetikopgaven, som blev omtalt i evalueringsrapporten 2008 kan også fin-
des i dette års opgavebesvarelser (se evt. evalueringsrapport 2008), men i langt mindre omfang. 
En enkelt fejl type skal dog omtales her. Der er eksaminander, som viser alle tre grafer på samme 
tegning. Det er meget uheldigt, for så forsvinder muligheden for visuelt at danne sig et indtryk af 
reaktionsordnen. 
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Typefejl: Kun én eller to reaktionsordner undersøges, mangelfuld aksebetegnelser, tegning af de 
tre reaktionsordners regressionsudtryk i samme graf og mangler argumentation for reaktionsor-
den fx med r2. 
 
Stofmængdekoncentrationerne af trans-resveratrol er bestemt ved hjælp af spektrofoto-
metriske målinger i UV-området. Absorbansen af reaktionsblandingen er summen af 
absorbanserne fra cis-resveratrol og trans-resveratrol. Absorbansen ændrer sig, efter-
hånden som isomeriseringen forløber, fordi de to former af resveratrol absorberer for-
skelligt. De molare absorptionskoefficienter ved bølgelængderne 289 nm og 306 nm er 
angivet herunder. Absorbansen følger Lambert-Beers lov. 

 
Kuvettebredden er 1,00 cm. 
d) Beregn stofmængdekoncentrationen af trans-resveratrol til tiden 60 minutter. 

Beregn reaktionsblandingens absorbans ved 306 nm til tiden 60 minutter. 
 
Spørgsmålet er todelt, og det har også afspejlet sig i pointfordelingen. Den første del besvares 
typisk med udgangspunkt regressionsudtrykket, som er bestemt i c). Nogle elever glemmer, at 
koncentrationerne er i µM, fordi de ikke tager højde for dette i kinetikopgaven (heller ikke nød-
vendigt i c)). I anden del af spørgsmålet er det muligt at bedømme elevernes dybere forståelse for 
den spektrofotometriske metode, samt deres evner til at overskue mere komplekse beregnings-
mæssige sammenhænge. Endvidere er det vigtigt, at eleverne kan sortere imellem relevante og 
irrelevante informationer for at løse spørgsmålet, da der er opgivet molare absorptionskoefficien-
ter for to forskellige bølgelængder. For de elever, som giver sig i kast med sidste delspørgsmål, 
er der ikke de store problemer. Når der er problemer, består de i bestemmelsen af koncentratio-
nen af cis-resveratrol og forståelsen af, at den samlede absorption skal beregnes ud fra to bidrag. 
Dog kommer mange elever pænt igennem spørgsmålet.  
Typefejl: Glemmer at regressionsudtrykket i c) er logaritmisk, benytter bølgelængden som mo-
lar absorptionskoefficient, beregner den samlede absorption udelukkende ud fra trans-resveratrol 
og beregner de to bidrag til den samlede absorption med samme koncentration for trans- og cis-
resveratrol. 
 
Opgave 3: Methanol 
Censorkommentarer 
– En utrolig velproportioneret opgave som i al sin enkelthed kommer en række af de klassiske 

typespørgsmål igennem. Passende tekst og klare spørgsmål, som kan løses med enkle udreg-
ninger, hvis man har den rette forståelse. Virkelig elegant. Vi kommer godt rundt i A-
niveauet og eleverne begynder da også at stå af på de sidste spørgsmål. 

– Et meget aktuelt emne – det er rigtig fint. Den opgave i sættet som eleverne havde sværest 
ved at løse. Rigtig mange stod af på de sidste tre spørgsmål. Umiddelbart virker det som om, 
at eleverne bliver lidt overraskede over at der pludselig skal regnes så meget. Opgave 1 var 
en meget blid starter – og opgave 2 kunne de fleste få gode points hjem på ved lidt rutine. 
Mange løser ikke opgave 3e), tror jeg, simpelthen fordi de ikke har løst de to foregående op-
gaver og derfor ikke ser at dette er en opgave om ligevægt og STS-skemaer. 
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– Denne opgave er årets gyser, især spørgsmål e) og delvist også spørgsmål d). Det er meget 
overraskende, at det at regne på ligevægtsforskydninger er så forsømt et område. Eller rette-
re: Det er ikke beregningen, der er vanskelig, men det at få opstillet udtrykket. 

– En god gedigen termodynamikopgave, der tester om eleverne behersker en række af de cen-
trale termodynamiske formler. Brugen af CAS-værktøjer synes efterhånden godt indarbejdet 
hos eleverne, og mange bruger solve-funktionen ganske hensigtsmæssigt i forhold til hvad 
jeg har set de foregående år, og den får nok en del ”matematiksvage” elever helskindede 
gennem spørgsmål c og d. 

– Typeopgave hvor a)-d) er nem og e) ikke burde være svær (Men reelt er blevet det). 
– Tilsyneladende sættets sværeste opgave! 
 

 
NASA-methanolbrændselscelle 

Methanol er et brændstof, som bl.a. kan an-
vendes i brændselsceller. 
40 % af den mængde methanol, der fremstil-
les i dag, omdannes til methanal, som anven-
des til fremstilling af plastik, krydsfinér, ma-
ling og sprængstoffer. 
Desuden anvendes methanol til fremstilling af 
dimethylether, der anvendes som aerosol i 
spraydåser, eller til fremstilling af MTBE, 
som er et tilsætningsstof i benzin.  
Methanol har trivialnavnet træsprit, fordi det 
kan udvindes af træ. 

I dag fremstilles methanol især ud fra naturgas gennem flere reaktioner. Naturgassen 
omdannes først til syntesegas, som er en blanding af carbonmonoxid, carbondioxid og 
dihydrogen. 
Ved passende valg af katalysator dannes methanol ud fra carbondioxid og dihydrogen 
ved følgende reaktion. 

 
a) Opskriv ligevægtsloven for reaktionen. 

  
Spørgsmålet har ikke voldt de store problemer for eleverne. De fejl, som typisk findes, er, at li-
gevægtsbrøken opskrives med koncentrationer i stedet for partialtryk, samt at vand ikke medta-
ges i opskrivningen. Begge fejl giver et mindre fratræk i point. 
Typefejl: Opskriver K med koncentrationer i stedet for partialtryk og vand udelades ved op-
skrivning af K. 
 
b) Beregn ∆Sө for reaktionen. 

Kommenter resultatet i forhold til reaktionsskemaet. 
 
Spørgsmålet er todelt, og det har også afspejlet sig i pointfordelingen. Den første del vægtes hø-
jere ved pointfordelingen end det andet delspørgsmål. Beregningen af entropiændringen giver 
ikke større problemer end forventet. De typiske fejl ligger i tabelopslag og en forkert brug af 
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enheder. Problemet ligger mest i kommentardelen. Her er linjen fra de sidste år fulgt; ændringen 
i entropi relateres til ændringen i antallet af molekyler, som en konsekvens af reaktionen. Den 
fulde besvarelse kræver, at ændringen sættes i sammenhæng med antallet af gaspartikler og ikke 
bare antallet af molekyler. Ved dette års pointgivning er der dog set lempeligt på dette. Nogle 
eksaminander sammenblander entropiændring og reaktionens evne til at forløbe spontant. 
Typefejl: Benytter forkert tabelværdier, mangler eller benytter forkerte enheder og kommentaren 
glemmes. 
 
c) Vis, at ligevægtskonstanten ved 200 oC er 1,5 .10-4 bar-2. 

Kommenter resultatet. 
 
Spørgsmålet er todelt, og det har også afspejlet sig i pointfordelingen. Den første del vægtes hø-
jere ved pointfordelingen end det andet delspørgsmål. Der er flere veje igennem den første del af 
spørgsmålet, selvom de selvfølgelig er principielt ens. Nogle benytter van’t Hoff ligning direkte, 
dvs. undlader at beregning Gθ∆  først. Andre beregner først Gθ∆  ud fra H θ∆  og S θ∆ (videreført 
fra b)). I begge tilfælde er beregning af H θ∆  nødvendigt, men dette viser sig ikke at være et stør-
re problem. Nogle beregner Gθ∆  direkte fra tabelværdier. Herved får de ikke taget hensyn til, at 
temperaturen skal beregnes ved 200 ºC. Til den fulde besvarelse kræves, at der argumenteres for 
ligevægtskonstantens enhed. 
I den anden del har det været mere uklart for eksaminanderne, hvad der skal svares. Det må selv-
følgelig forventes, at ligevægtens forskydning sættes i forbindelse med størrelsen af KP, men 
nogle elever har også omtalt betydningen af fortegnet for H θ∆ og/eller Gθ∆ . Disse kommentarer 
afhænger til dels af hvilken fremgangsmåde eleven har benyttes. 
Typefejl: Forklarer ikke enheden på KP, benytter tabelværdier til beregning af Gθ∆ , benytter 
forkerte tabelværdier ved beregning af H θ∆ , benytter forkert temperatur og glemmer at kom-
mentere resultatet. 
 
d) Beregn den højeste temperatur, hvor reaktionen kan forløbe spontant, når stofferne i 

blandingen er i standardtilstanden. 
  
En meget sigende kommentar til dette spørgsmål lyder: ”Besvarelserne deler sig i to: Halvdelen 
springer opgaven over – resten løser opgaven ganske fornuftigt”. Det forventes, at eleverne ud-
nytter viden om betingelsen for, at en reaktion kan forløbe spontant og G∆ ’s fortegn. Opgaven 
er gjort nemmere ved, at blandingen skal være i standardtilstanden. Langt de fleste elever finder 
temperaturen, hvor G=0∆ , men forholder sig ikke til, om T skal være større eller mindre end 
denne temperatur (de repeterer bare teksten). Dette er dog ikke betragtet som nogen alvorlig fejl 
ved pointgivningen. Flere har fået højest besynderlige værdier for T, som får lov til at stå helt 
ureflekteret, fx en temperatur under det absolutte nulpunkt. Sådanne svar skal kommenteres. 
Typefejl: Argumenterer ikke for, at G∆  skal være negativ, eller T skal være mindre end den 
bestemte T*, ingen overvejelser over forskellige enheder på H θ∆  og S θ∆ , og skriver kun G∆  
skal være negativ. 
 
I praksis udføres methanolsyntesen ved højt tryk og ved temperaturer på 200-300 oC, 
hvor reaktionshastigheden er acceptabel. 
 
En tom beholder påfyldes carbondioxid og dihydrogen ved en temperatur på 200 oC, 
således at p(CO2) =10 bar og p(H2) = 30 bar. 
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e) Beregn partialtrykket af methanol, når ligevægten er indstillet ved 200 oC. 
 
Delopgaven har fået flere kommentarer med fra censorerne, fx er den blevet betegnet som ”årets 
gyser”, ”et super dejligt spørgsmål, som det er rystende, hvor få der har besvaret korrekt” eller 
”sættets sværeste opgave. Jeg rettede 70! sæt inden den første rigtige løsning indfandt sig – hvil-
ken lettelse!”. Opgavebesvarelserne viser, at der bør sættes større fokus på at løse kemiske pro-
blemstillinger med forskydning af kemiske ligevægte. 
Det er for alvor besvarelsen af dette spørgsmål, som skaber problemer for den højere del af ka-
rakterskalaen. Forventningen var naturligvis, at kun de fagligt dygtigere elever kunne besvare 
spørgsmålet, men ikke at det blev besvaret korrekt af så få. Spørgsmålet indeholder dog den 
hjælp, at ligevægtsudtrykket burde være opskrevet i a) og størrelsen af ligevægtskonstanten er 
givet i c). Spørgsmålet er således en opgave i at kunne opstille forskydningen i systemet og der-
udfra ligevægtsudtrykket. Løsningen vil herefter nemt kunne løses med en grafisk lommeregner, 
fx TI-89’s solve-funktion eller et tilsvarende it-redskab. Der eksisterer to løsninger til det mate-
matiske problem, og eleverne skal derfor overveje, hvad der er rimeligt ud fra en kemisk syns-
vinkel. Altså en opgavetype, som kræver såvel en kemisk som en matematisk forståelse, samt 
brug af sine matematiske hjælpemidler (grafisk lommeregner eller matematik programmer). Fag-
ligt burde denne type ligevægtsbetragtninger og løsning af sådanne systemer ikke volde den fag-
ligt set bedre del af eleverne problemer. Der er principielt tale om at kunne opstille udtryk for 
forskydning af en ligevægt. Men det har vist sig, at det gør det. Forbløffende få har kunnet op-
stille det matematiske udtryk, som skal løses. Kort sagt, forskydning af kemiske ligevægt på et 
kvantitativt grundlag står ikke tilstrækkeligt klart hos eleverne til, at de har evnet at løse spørgs-
målet. En meget rigid pointgivning ville i forbindelse med dette spørgsmål gøre det næsten umu-
ligt at opnå karakteren 12. Dette er der taget hensyn til ved pointtildelingen, hvorfor der har væ-
ret valgt en mere pragmatisk tilgang ved bedømmelsen. Det fulde pointtal gives selvfølgelig kun 
for det korrekt opstillede og løste matematiske udtrykket, samt relevante kemiske overvejelser. 
Men der er kun gradueret lidt i pointgivningen, hvis en reducering af det matematiske udtryk har 
været udført med tilknyttede kemiske argumenter. Mange elever har opstillet udtrykket: 

2
4 2

3

x1,5 10 bar
10bar (30bar)

− −⋅ =
⋅

. Andre har opstillet lignende udtryk. Det er der jo også god me-

ning i, selvom det ikke er korrekt. Men det viser, at eleverne har været inde i overvejelser om, 
hvordan problemet skulle løses. Eleverne er blevet honoreret for dette, hvis der er tilknyttet 
kommentarer om fx hvad x betyder og lignende. 
Typefejl: Har opstillet det korrekt matematiske udtryk, bortset fra at ledet (30-3x) er blevet (30-

x), opstillet udtrykket 
2

4 2
3

x1,5 10 bar
10bar (30bar)

− −⋅ =
⋅

 eller sidste nævnte udtryk men kun med x 

eller ingen potens i tælleren. 
 
 
Opgave 4: Biodieselproduktion 
Censorkommentarer 
– En opgave med klassiske spørgsmål fra pensum pakket ind i en moderne problemstilling. Jeg 

har ikke problemer med den megen indledende tekst, som opbygger problemstillingen, men 
den kunne måske have været kortet lidt af – af hensyn til de knap så læsestærke elever – uden 
at forståelsen gik tabt. 
Generelt: Har haft mange gode besvarelser, men har også haft mange besvarelser med pro-
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blemer. Så det er sammen med opgave 3 den der er gået dårligst. Det har tilsyneladende væ-
ret en vanskelig opgave for eleverne at holde alle de forskellige stoffer adskilt og få kikket på 
de rigtige stoffer i de enkelte spørgsmål. Men opbygningen med en oversigt med en række 
stoffer navngivet A-F er set før i mindre målestok. Det er en god konstruktion og hvis der 
kommer flere af samme type fremover eleverne kan øve sig på - skal de nok få lært at jongle-
re igennem en sådan typeopgave. 

– Et aktuelt emne, og i opgaven inddrages elevernes egne erfaringer fra laboratoriet – det er 
fint. Der er god progression i opgaven – de sidste to opgaver tager nok umiddelbart mere tid 
at løse end mange af de andre opgaver – og det kommer vist lidt bag på mange elever. Flere 
noterer at de er pressede i tid. 

– Denne opgave udmærker sig ved, at de fleste elever kan forsøge sig på alle spørgsmål. 
– En ganske velfungerende opgave med et aktualiserende indhold. 
– Der er al for megen tekst her. Man burde have skåret det indledende ned med ca. 50 % af 

hensyn til de læsesvage. Ideen bag opgaven er god, men jeg er ikke helt glad for den af årsa-
ger som vist neden for. Opgaven er dog gået godt for eleverne, så det har absolut ikke været 
en problematisk opgave. 

 

 
Biodiselfremstilling på Dakas nye fabrik i 
Løsning. 

Lastbiler og busser har i mange år kørt 
på diesel, og i dag har mange personbiler 
også dieselmotorer. Udstødningen fra 
dieseldrevne 
køretøjer har givet anledning til miljø-
problemer, fx udledning af partikler og 
svovldioxid til atmosfæren. Nu er der lov-
krav om, at nye biler skal forsynes med 
partikelfiltre, og der er sat grænser for 
svovlindholdet i diesel. 
Biodiesel indeholder ikke svovl og giver 
en bedre og renere forbrænding end al-
mindelig diesel. Dog dannes der flere 
nitrogenoxider, men de kan omdannes til 
dinitrogen af katalysatorer. 

I dag fremstilles biodiesel især ud fra plan-
teolie i raps og solsikke, men flere virk-
somheder har startet en produktion af bio-
diesel ud fra fedt i slagteriaffald. 
Triglyceriderne i fedtstoffet omdannes til 
methylestere, som er biodiesel. Desuden 
dannes glycerol, propan-1,2,3-triol. 
Reaktionsskemaet nedenfor viser et eksem-
pel på omdannelse af et triglycerid til bio-
diesel.  
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Et dansk firma satser på at opnå en årlig produktion af biodiesel på 100 .106 kg, sva-
rende til ca. 5 % af Danmarks nuværende dieselforbrug. 
a) Beregn massen af methanol, der ifølge reaktionsskemaet skal anvendes til produktion 

af 100 .106 kg biodiesel. 
 
Et standardspørgsmål med stofmængdeberegning, hvor de væsentlige problemer knytter sig til 
omregningen med ”store” talstørrelser. De fleste klarer dette uden større problemer. 
Typefejl: Angiver eller benytter ikke stofmængdeforholdet, problemer med omregning af enhe-
der eller potenser eller benytter forkert molar masse især for methanol. 
 
b) Gør rede for, at biodiesel anført i reaktionsskemaet indeholder tre dobbeltbindinger 

mellem carbonatomerne i fedtsyreenheden C17H29COO. 
 
Der er mange måder at besvare dette spørgsmål på. Nogle angriber spørgsmålet meget konkret 
ved at give et eksempel på en strukturformel med tre dobbeltbindinger, der tegnes, optælles og 
det konstateres, at det passer. Nogle forklarer ved hjælp af generelle molekylformler for alkaner 
mm. Nogle få ved at beregne størrelsen dobbeltbindingsækvivalenter. Så længe der angives kor-
rekte kemiske formler og argumenteres konsistent, så accepteres alle forskellige former, også 
selvom der er stor forskel på abstraktionsniveauer i de enkelte besvarelser. 
Typefejl: Ingen specielle typefejl. 
 
Under produktionen af biodiesel dannes der store mængder glycerol som biprodukt. 
Ved hjælp af nanokatalysatorer omdannes glycerol til andre kemiske stoffer, som an-
vendes i den kemiske industri. B og C anvendes til fremstilling af polymerer, E anvendes 
som antifrostvæske og F anvendes til fremstilling af bionedbrydelig plastik. 
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c) Navngiv A, E og F. 

 
Tre relativt simple kemiske forbindelser skal navngives. Som et par af censorerne skriver: ”Ja – 
det skulle jo ikke være noget problem. Desværre ser man mange kreative løsninger” og ” Der er 
meget, der tyder på, at eleverne ikke har rutine nok i denne opgave, især er skelnen mellem bru-
gen af præfixer og suffixer et udbredt problem. Til gengæld kender fantasien næsten ingen græn-
ser hvad angår navneforslag”. Det var forventet, at det ikke ville være særligt problemfyldt, men 
som følgende citat beskriver ”det har vist sig at være overraskende svært for eleverne at navngi-
ve de tre stoffer korrekt”. Man skulle tro, at ChemSketch ville være en større hjælp, så længe det 
huskes, at de engelske navne skal oversættes til danske navne. Måske skal navngivning priorite-
res højere i den daglige undervisning, det er jo en væsentlig del af det kemiske fagsprog.  
Typefejl: Det er svært at tale om typefejl, da der er så mange forskellige varianter. Den enkelte 
besvarelse er vurderet meget konkret. Et enkelt eksempel: Problemet er at afgøre, om en funktio-
nel gruppe skal indgå som forstavelse eller endelse i navnet, derfor er navne som 2- hydroxypro-
pan-2-ol og propan2-ol-syre blevet foreslået. 
 
d) Gør rede for, hvor mange stereoisomere former, der findes for hvert af stofferne A, D 

og E. 
  
”Det viser sig helt uventet at være et af sættets vanskeligste spørgsmål. Der er ikke mange, som 
får 10 points her”. Spørgsmålet kræver, at eleverne holder flere bolde i luften på en gang. For det 
første skal de have styr på, at der kan være tale om to forskellige typer af stereoisomeri; geome-
trisk (cis/trans isomeri eller E/Z isomeri) og spejlbilledisomeri (optisk isomeri). For det andet 
skal de kunne gennemskue, hvad det er man skal iagttage i en strukturformel for, at der kan være 
en bestemt isomeri form (dobbeltbinding mellem to carbonatomer for geometrisk isomeri og et 
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asymmetrisk carbonatom (også kaldet et kiralt center og lignende) for spejlbilledisomeri). For 
det tredje for geometrisk isomeri vide, hvornår en dobbeltbinding mellem to carbonatomer ikke 
giver anledning til geometrisk isomeri. Alt dette har tilsyneladende været problematisk for man-
ge elever, da der er mange, som ikke kommer igennem med en korrekt besvarelse for alle tre 
stoffer. Men der er mange varianter af mere eller mindre korrekte besvarelser, så det ikke er mu-
ligt at pege på egentlige typefejl i opgavebesvarelserne. En fyldestgørende besvarelse vil dog 
kræve både, at der for hvert stof angives, om det kan findes i en stereoisomer form, hvilken form 
der er tale om og en rimelig begrundelse herfor.  
Typefejl: Det er svært at tale om typefejl, da der er så mange forskellige varianter. Den enkelte 
besvarelse er vurderet meget konkret. 
 
Nedenfor ses tre IR-spektre. 
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e) Gør rede for, om de tre IR-spektre kan tilordnes B, C og E, idet absorptionsbånd 

over 1500 cm-1 inddrages. 
Benyt eventuelt bilag 2. 

 
Spørgsmålets tekst ”Gør rede for, om de tre IR-spektre kan tilordnes B, C og E …” betyder, at 
den fyldestgørende besvarelse ikke kun skal angive samordningen mellem stoffer og spektre 
korrekt, men også vise at de tre spektre i princippet kan svare til de tre stoffer, som er opgivet i 
teksten. Det betyder, at karakteristiske absorptionsbånd over 1500 cm-1 skal tilknyttes bestemte 
gruppefrekvenser og karakteristiske grupper i stofferne. Spørgsmålet omhandler således den nye 
del af kernestoffet, og derfor har en tradition for, hvad der forventes af en besvarelse af denne 
type spørgsmål heller ikke fundet sit leje endnu. Placeringen af spørgsmålet i opgavesættet gør 
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også, at det er en af sidste opgaver eksaminanderne har set på, og derfor er det også der hvor de 
nemmest er kommet i tidsnød. Set i dette lys er besvarelserne egentlig både gode og dårlige på 
en gang. Stort alle de elever, som har kastet sig ud i opgaven (og det er der mange som gør), får 
samordnet de tre spektre med de tre rigtige stoffer, og det tyder på, at mange elever relativt nemt 
kan overskue centrale dele af spektret og knytte dette til karakteristiske grupper i molekylerne. 
Det kniber mere, når en egentlig tilordning af spektrene skal foretages, dvs. hvor alle de karakte-
ristiske absorptionsbånd over 1500 cm-1 skal tilknyttes bestemte gruppefrekvenser, som sandsyn-
liggør at de tre spektre faktisk også svarer til de tre stoffer. Som sagt, med denne type spørgsmål 
er vi stadig i en udviklingsproces, hvor der skal skabes en tradition. 
For mange besvarelser gælder, at de tre spektre identificeres korrekt med en ”minimal” begrun-
delse. I besvarelsen tæller det fx højt, at der opstilles en tabel eller lignende, hvor tabelværdier 
for de karakteristiske absorptionsbånd er angivet over for de i spektrene observerede absorpti-
onsbånd. Positivt tæller også korrekt brug af enheden for bølgetal, angivelsen af carbonatomets 
hybridisering ved C-H svingningsfrekvenser. ”Tilfældige” tegninger af funktionelle grupper på 
bilaget tæller ikke noget særligt ved bedømmelsen. 
Typefejl: Mangler kommentarer til et eller flere af de vigtigste absorptionsbånd over 1500 cm-1. 
 
I et undervisningslaboratorium udleveres fire reagensglas, som indeholder vandige op-
løsninger af de fire stoffer A, B, C og D. Hvert glas indeholder et af stofferne, men det 
oplyses ikke, hvilket stof det enkelte glas indeholder. 
Der udleveres 
• universalindikatorpapir 
• en vandig opløsning af dibrom 
• Fehlings væske eller Tollens reagens 
f) Gør rede for, hvordan du ved hjælp af universalindikatorpapir og de udleverede rea-

genser kan afgøre, hvilket glas der indeholder hvilket stof. 
Opskriv relevante reaktionsskemaer, og beskriv, hvordan positiv reaktion iagttages. 

 
Dette er en spørgsmålstype, hvor eleverne skal benytte nogle af de mere elementære erfaringer 
fra laboratoriet til at opstille en måde, hvorpå de fire stoffer kan identificeres. Dvs. i besvarelsen 
kræves en forklarende tekst og i et vist omfang relevante reaktionsskemaer. En fyldestgørende 
besvarelse kræver, at eksaminandens argumentation viser, at stofferne er identificeret. Det er 
altså ikke tilstrækkeligt ”kun” at beskrive, hvordan de enkelte stoffer vil reagere i forbindelse 
med de enkelte test eller omtale hvorledes de enkelte test kan benyttes til identifikation af for-
skellige stofgrupper. 
Besvarelserne er meget forskelligartet, og det kan være svært at tale om egentlige typefejl. En del 
besvarelsen bærer også præg af, at spørgsmålet er det sidste i sættet, således at der sandsynligvis 
har været mindre tid til dette end til visse andre spørgsmål. 
Typefejl:  
Det er svært at tale om typefejl, da der er så mange forskellige varianter. Den enkelte besvarelse 
er vurderet meget konkret. 
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Statistik: Kemi A, stx maj-juni 2009 
 
Antal til skriftlig eksamen 1478 
Gennemsnit 5,91 
1. kvartil 2,87 
Median 6,11 
2. kvartil 9,11 
Antal beståede 1241 
Gennemsnit for beståede 7,02 
 
 
Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 
Antal 4 227 148 284 373 299 143 
Frekvenser 0,3 15,4 10,0 19,2 25,2 20,2 9,7 
Frekvenser for beståede   11,9 22,8 29,9 24,0 11,5 
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Statistik: Kemi A, stx maj-juni 2009: Studieretningsfag og valgfag 
Statistik for elever til skriftlig kemi A i stx for delt på studieretningsfag og valgfag. I statistikken 
indgår udelukkende elever på gymnasier. 
 
 Studieretningsfag Valgfag 
Antal til skriftlig eksamen 503 872 
Gennemsnit 6,09 5,93 
1. kvartil 3,28 2,80 
Median 6,35 6,08 
2. kvartil 9,08 9,24 
Antal beståede 432 736 
Gennemsnit for beståede 7,09 7,04 
 
 
Karakterer: Studieret-
ningsfag 

-3 00 02 4 7 10 12 

Antal 0 71 44 96 143 100 49 
Frekvenser 0,0 14,1 8,7 19,1 28,4 19,9 9,7 
Frekvenser for beståede   10,2 22,2 33,1 23,1 11,3 
 
Karakterer: Valgfag -3 00 02 4 7 10 12 
Antal 3 133 91 170 203 183 89 
Frekvenser 0,3 15,3 10,4 19,5 23,3 21,0 10,2 
Frekvenser for beståede   12,4 23,1 27,6 24,9 12,1 

 
 

Sammenligning af karakter

0

5

10

15

20

25

30

-3 0 2 4 7 10 12

Samlet resultat
Studieretning
Valgfag


