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Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i kemi A ved studentereksamen, stx, i 
maj-juni 2014. Evalueringen indeholder kort omtale af opgavesættene, statistik for karakterfordelingen 
afgivet ved censormødet den 17. juni 2014, samt generelle bemærkninger ved bedømmelsen af 
opgavesættene. 
 
Med venlig hilsen 
Keld Nielsen, fagkonsulent i kemi ved de gymnasiale uddannelser 
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Kort om opgavesættene til den skriftlige prøve juni 2014 
Der blev afholdt skriftlig prøve i kemi A stx den 22. maj og den 4. juni 2014. Den skriftlige prøve i stx er en 5 
timers individuel prøve. Opgavesættene kan findes som pdf-fil på: http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-
dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Skriftlige-opgavesaet/Opgavesaet-for-stx.  
 
I tabellen nedenfor ses en oversigt over opgaverne i de to opgavesæt. 
 

 Opgavesæt 22. maj 2014 Opgavesæt 4. juni 2014 

Antal opgaver 4 4 

Antal delopgaver 17 16 

Opgave 1 Stevia - et naturligt sødemiddel Coltan 

Opgave 2 Et cancerhæmmende stof i broccoli Levulinsyre - et grønt råstof 

Opgave 3 Ozon og iodforbindelser  Et enzym til produktion af B2-vitamin 

Opgave 4 Kviksølv i fisk Halogenpærer 

 
Karaktererne blev afgivet ved censormødet den 17. juni 2014. Ved censuren medvirkede 24 censorer. 
Fastsættelsen af en karakter sker ud fra en helhedsvurdering af opgavebesvarelsen i forhold til fagets 
faglige mål og bedømmelseskriterierne. Vurderingen omfatter bl.a. om eksaminandens tankegange 
fremstår klart ved brug af forklarende tekst, reaktionsskemaer, udregninger, figurer og kemiske formler, og 
tildelte point1.  

Karakterstatistik for de skriftlige prøver maj-juni 2014 
Til den skriftlige prøve i kemi A stx blev der på censormødet afgivet karakterer svarende til i alt 1340 
eksaminander2. Antallet omfatter både elever fra stx og kursister fra VUC, som følger kemi A stx-ordningen. 
Der kan ses en svag stigning i antallet af eksaminander i de senere år, hvor der i 2012 var omkring 1250 
eksaminander til skriftlig prøve i kemi A stx. Eksaminanderne var i 2014 fordelt på 116 hold.  
 
Karaktergennemsnittet for alle eksaminander under stx-ordningen blev 6,49, som er det samme som i 
2013. For eksaminanderne, som fik 02 eller derover, var gennemsnittet 7,47 (i 2013 7,63), og 87,3 % af 
eksaminanderne fik en karakter, så de bestod prøven (til sammenligning var dette tal i 2013 85,5 %).  
 
Både hvad angår gennemsnit og andel som består, svarer 2014 til de senere års resultater, selvom der er 
mindre forskelle fra år til år. Gennemsnittene for alle eksaminander dækker dog over større forskelle 
mellem de enkelte hold. Variationen i gennemsnit på de enkelte hold ligger fra hold med gennemsnit 
omkring 2,4 til hold med gennemsnit omkring 10.  
 
Ud af det samlede antal eksaminander til den skriftlige prøve i kemi A stx, kom 8,4 % fra studieretningen 
med forsøgsfaget bioteknologi A (114 eksaminander3). Antallet af eksaminander med kemi A og 
bioteknologi A i stx er således stort set fordoblet i forhold til 2013, uden dog at dominere kemi A. 
Eksaminander, som er til skriftlig prøve i både bioteknologi A og kemi A, er fordelt på relativt få skoler, 
hvilket illustreres ved at 79 af de 114 eksaminander er fordelt på 10 skoler. 
 

Karakterfordelingen for alle eksaminander og eksplicit for eksaminander, som bestod, kan ses i 
tabellen nedenfor (se eventuelt også søjlediagrammerne sidst i rapporten). Karaktererne for de 

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

2
 Hertil kommer 32 elever fra Færøerne, som ikke er inkluderet i statistikken. 

3
 I 2014 var der 1824 eksaminander til den skriftlige prøve i bioteknologi A i stx. 

http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Skriftlige-opgavesaet/Opgavesaet-for-stx
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Skriftlige-opgavesaet/Opgavesaet-for-stx
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eksaminander, som bestod prøven, kan ses at være forskudt mod de højere karakterer (7, 10 og 12), en 
tendens der også sås i 2013. 
 

Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 

Antal 12 158 82 238 391 311 148 

Frekvenser 0,9 11,8 6,1 17,8 29,2 23,2 11,0 

Frekvenser for beståede   7,0 20,3 33,4 26,6 12,6 

 
Eksaminanderne kommer dels fra studieretningsklasser (22,5 %)og dels fra valghold (77,5 %). Generelt 
klarer eksaminander fra valghold sig lidt bedre end fra studieretningshold, hvilket illustreres ved 
sammenligning af holdenes gennemsnit (studieretningshold: 6,37 og valghold: 6,53). Andel af 
eksaminander, som bestod, er næsten ens på de to typer af hold (studeretningshold: 87,7 % og valghold: 
87,2 %). Tendensen svarer til de senere års resultater fra de skriftlige prøver i kemi A stx.  
 
Ved den skriftlige prøve maj-juni 2014 var der to prøveforekomster. Der var i 2014 en meget skæv fordeling 
af antal eksaminander på de to prøvedage, idet 9,8 % af eksaminanderne var til prøve første dag og 90,2 % 
anden dag. På grund af forskellen i antal af eksaminander til prøve de to dage, kan det være vanskeligt at 
sammenligne resultaterne. Gennemsnittene for alle fordeler sig mellem de to dage på henholdsvis 6,57 (1. 
dag) og 6,49 (2. dag), og for eksaminander, som består, henholdsvis 7,23 (1. dag) og 7,50 (2. dag), mens 
andelen, som bestod, er henholdsvis 91,6 % 1. dag og 86,8 % 2. dag. 
 
Til sidst i evalueringsrapport findes den foreløbige statistik over karaktererne ved den skriftlige eksamen i 
kemi A i stx 2014, som er fremkommet i forbindelse med censormødet. 
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Generelt om opgavesættene 
Censorerne peger på, at de to opgavesæt præsenterer interessante problemstillinger inden for kemi, og 
med en bred vifte af anvendelser af kemi. Der peges på, at opgavesættene indeholder både 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, at flere forskellige kemifaglige komponenter sættes i spil 
på samme tid. Derved giver sættene mulighed for at differentiere karaktergivningen fornuftigt. 
Censorernes generelle indtryk er endvidere, at kernestoffet er dækket bredt. Censorerne vurderer, at især 
opgavesættet fra den første prøvedag har et passende niveau, mens at opgavesættet fra den anden 
prøvedag har været for omfangsrigt, idet der kan spores tegn på, at eksaminanderne har haft 
tidsproblemer, og derved ikke har haft mulighed for tilstrækkelig fordybelse i de faglige problemstillinger.  
 
Censorerne har påpeget nogle generelle problemstillinger, som opgavesættene 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 stx”.  
 

 Eksaminander som ikke angiver dobbeltbinding mellem to C-atomer om en funktionel gruppe. 

 Aminosyrer og peptider er en del af kernestoffet, og det forventes, at eksaminanderne kan 
bestemme aminosyrer, som indgår i et peptid. En lignende opgave blev stillet i eksamenssættet den 
16. august 2013. 

 Beregninger af ændringer i entalpi, entropi og Gibbs energi kræver en dokumentation, som tydeligt 
viser kobling mellem kemisk forbindelse og de benyttede tabelværdier. Endvidere skal grundlaget 
for en beregning fremgå klart og ikke være ”skjult” i fx et regneark. 

 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. 

 Mange eksaminander opgav at besvare delopgave 4.3 i opgavesættet fra den anden prøvedag, fordi 
termodynamiske data for WBr4 ikke findes i Databogen. Opgaven kan ikke løses ved brug af data fra 
Databogen, men ved brug opgavens grafiske afbildning. Opgaven skal således gøre det muligt at 
vurdere eksaminandens evne til at kombinere en grafisk afbildning og et matematisk udtryk med 
termokemi. En lignende opgave blev stillet i eksamenssættet den 24. maj 2013. 

 Mange eksaminander undlader at koble en ofte udmærket analyse af et H-NMR spektrum til en 
foreslået kemisk struktur. En sådan manglende tilordning mellem analysen og kemisk struktur giver 
ofte meget fantasifulde men ikke relevante forslag til kemisk struktur. 

 Nogle eksaminander skriver/kopierer 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 til den skriftlige prøve i kemi. 
Dette kan være en fordel. 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.  
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Foreløbig karakterstatistik: Kemi A, stx maj-juni 2014 
 

Oversigt over alle eksaminanders karakterer afgivet ved censormødet4 Gennemsnit 

Afgivne karakterer skriftlig eksamen 1340 For alle eksaminander 6,49 

Antal eksaminander som bestod 1170 For eksaminander som bestod 7,47 

  Procentdel som bestod 87,3 

 

Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 

Antal eksaminander med  12 158 82 238 391 311 148 

Fordeling i procent for alle eksaminander 0,9 11,8 6,1 17,8 29,2 23,2 11,0 

Fordeling i procent for eksaminander der bestod   7,0 20,3 33,4 26,6 12,6 

 

 

 

                                                           
4
 Hertil kommer 32 eksaminander fra Færøerne, som ikke er inkluderet i statistikken. Eksaminanderne fra Færøerne 

benyttede alle opgavesættet fra 4. juni 2014. På Færøerne benyttes 13-skalaen ved karaktergivning. Gennemsnittet 
for alle eksaminander blev 7,33 og for eksaminander, der bestod, 8,14. Andelen, der bestod, var 81,5 %. 
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