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Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i kemi A, stx, 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 stx den 25. maj og 6. juni 2018. På hver eksamensdag blev der 
afholdt to typer af skriftlige prøver i kemi A, stx, en uden og en med netadgang. Dvs. i eksamensterminen 
maj-juni 2018 blev der i skriftlig kemi A stx i alt afholdt fire prøver. Rammerne for de fire skriftlige prøver er 
ens: en 5 timers individuel prøve. Opgavesættene er tilgængelige på materialeplatformen (link: 
http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/).  
 
I tabellen nedenfor ses en oversigt over opgaverne i de fire opgavesæt. 
 

 Opgavesæt 25. maj 2018 Opgavesæt 6. juni 2018 

 uden netadgang med netadgang uden netadgang uden netadgang 
Antal opgaver 4 4 4 4 

Antal delopgaver 16 16 16 16 

Opgave 1 Aromaer i jordbær Muskatnød Antimon - en miljøgift 
i det antikke Rom 

Tomater 

Opgave 2 Flussyre DMAA - et 
stimulerende stof 
på dopinglisten 

Wolfram i elektroniske 
komponenter 

Fluorescein 

Opgave 3 Et middel mod grøn 
stær 

Naringin og 
naringenin 

Galanthamin - et 
middel mod mild 
Alzheimer 

Polyester - 
bionedbrydelig 
plast 

Opgave 4 Platinforbindeler til 
kræftbehandling 

Platin i 
katalysatorer 

Tramadol - et 
morfinlignende stof 

Ferrat(VI) - et 
miljøvenligt 
oxidationsmiddel 

 
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 
stx 2018”, link: (http://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/information-til-censorer-paa-
de-gymnasiale-uddannelser/til-censorer-paa-stx-og-hf).  

http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/
http://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/information-til-censorer-paa-de-gymnasiale-uddannelser/til-censorer-paa-stx-og-hf
http://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/information-til-censorer-paa-de-gymnasiale-uddannelser/til-censorer-paa-stx-og-hf
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Statistik for eksamensterminen maj 2018 
Til den skriftlige prøve i kemi A stx blev der på censormødet afgivet karakterer svarende til i alt 1350 
eksaminander1. Antallet omfatter både eksaminander fra stx og eksaminander fra VUC, som følger kemi A 
stx-ordningen og er fordelt på 117 hold.  
 

Afgivne karakterer skriftlig prøve 1350 Gennemsnit for alle eksaminander 6,52 

Antal eksaminander som bestod 1205 Gennemsnit for eksaminander som bestod 7,32 

  Procentdel som bestod 89,3% 
 
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 1,8 til hold med 
gennemsnit omkring 10,5. 
 

Karakter -3 0 2 4 7 10 12 

Antal eksaminander 10 135 110 251 391 285 168 

Fordeling i procent for alle eksaminander 0,7 10,0 8,1 18,6 29,0 21,1 12,4 

Fordeling i procent for eksaminander der bestod   9,1 20,8 32,4 23,7 13,9 

 

 
 
Kort om forsøget med digital opgavesæt med netadgang 
Der var et opgavesæt af denne type til begge prøvedage. Der indgår en række andre nye tiltag; primært 
brug af videofilm af eksperimentelt arbejde, filer som kan benyttes af særlige programmer til tegning af 
kemiske strukturer, samt datafiler(leveret som excel-fil), som er tilgængelige elektronisk. Opgavesættene 
præsenteredes for eksaminanderne som en hjemmeside. 
 
Omkring 15 % af eksaminanderne kom fra hold, hvor prøven med netadgang var valgt, svarende til 204 
eksaminander. Disse var fordelt på de to prøvedage, således at 112 eksaminander var til prøve den 25. maj 
og 92 eksaminander den 6.juni. Da antallet af eksaminander tilmeldt den digitale prøve med netadgang i 
2018 er meget begrænset, skal man være meget forsigtig med en egentlig sammenligning mellem de to 
prøvetyper, uden og med netadgang. Med et begrænset antal eksaminander vil et enkelt hold, der 
præsterer usædvanligt i forhold til resten, påvirke det samlede resultat væsentligt. Dette var tilfældet for 
prøven med netadgang i 2018, hvor holdene præsenterede på nogenlunde samme niveau, bortset fra et 
enkelt hold, hvis resultater var væsentligt lavere end resten.  Nedenfor er vist en sammenligning af 
resultaterne fra de to prøveformer uden og med netadgang, som dog skal ses under det forbehold, at der 

                                                           
1 Hertil kommer 19 eksaminander fra Færøerne, som ikke er inkluderet i statistikken. 
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er meget stor forskel på antallet af eksaminander til de to prøveformer. Det ses, at for de to prøveformer er 
der tale om stort set samme resultater med hensyn til gennemsnit.  
 

 Traditionel prøve Digital prøve med netadgang 

Antal til skriftlig eksamen 1156 204 

Antal eksaminander som bestod 1034 (89,4 %) 181 (88,7 %) 

Gennemsnit for alle eksaminander 6,51 6,55 

Gennemsnit for eksaminander som bestod 7,31 7,40 

 

Traditionel prøve  -3 00 02   4   7 10 12 

Antal 9 113 94 215 340 245 140 

Fordeling i procent 0,8 9,8 8,1 18,6 29,4 21,2 12,1 
Fordeling i procent for eksaminander 
der bestod   9,1 20,8 32,9 23,7 13,5 

 

Digital prøve med netadgang -3 00 02   4   7 10 12 
Antal 1 22 16 36 61 40 28 

Fordeling i procent 0,5 10,8 7,8 17,6 29,9 19,6 13,7 

Fordeling i procent for eksaminander 
der bestod   8,8 19,9 33,7 22,1 15,5 

 
Det kan ses af fordeling på karakter at der er givet procentvis flere 12-taller i den digitale prøve end i den 
traditionelle. Hvilket forholder sig modsat ved 4-tallet. Desuden er der dumpet flere ved den digitale prøve 
end ved den traditionelle. Ved sammenligningen er det vigtigt at man husker, at det er et spinkelt 
datagrundlag for de digitale prøver. 

 

 
 

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. 

-3 0 2 4 7 10 12

traditionel 0.8 9.8 8.1 18.6 29.4 21.2 12.1

Digital med netadgang 0.5 10.8 7.8 17.6 29.9 19.6 13.7
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Censorerne peger på, at opgavesættene præsenterer interessante problemstillinger inden for kemi, og med 
en bred vifte af anvendelser af kemi. Censorernes generelle indtryk af sættene 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 at flere forskellige kemifaglige komponenter sættes i spil 
på samme tid. Det påpeges dog at kommenteringsopgaverne for mange elever er svære og komplekse. 
Med det forbehold giver sættene mulighed for at differentiere karaktergivningen fornuftigt. Censorernes 
generelle indtryk er endvidere, at det dækker kernestoffet bredt, og at niveauet er passende.  

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. 
 

• Manglende fokusering: Der er en tydelig tildens til at eksaminanderne i starten af spørgsmålene 
besvarer med overdreven grundighed og nogle gange med overflødig tekst, der ikke direkte er svar 
på spørgsmålet. Man bør derfor lærer sine elever at svare fokuseret. Fx bør eleverne koncentrere 
sig om de specifikke signaler i stedet for at nævne alle signaler i IR, hvor en opgave kunne være at 
finde forskellen i signaler. 

• Manglende dokumentation: Der er en del eksaminander der mangler dokumentation i 
opgavebesvarelsen Fx i delopgave 2b i det traditionelle sæt fra 6.6., når de ikke får skrevet op, 
hvordan entropitilvæksten ved standardbetingelser skal beregnes.  
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.  

• IR: Mange eksaminander overser de karakteristiske C-H stræk fra aldehyd. Jf. delopgave 1c i det 
traditionelle sæt fra den 25.5 og delopgave 1c i det digitale sæt med netadgang fra den 6.6. 

• Log D: pH-afhængigheden volder problemer; næsten ingen kommenterer fald i log(D) omkring pKs. 
Jf. delopgave 3d i det traditionelle sæt fra den 25.5 . 

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

• 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. 

• Fortyndinger: Mange eksaminander overser fortyndingen og finder ikke koncentrationen i stedet 
for i prøven. Jf. delopgave 1c i det traditionelle sæt fra den 6.6. 

• Termodynamik: Typefejlen her er at eleverne ikke skelner mellem ∆𝐺 𝑜𝑔 ∆𝐺0 eller at ∆𝐺25°𝐶
0  

bruges, jf. delopgave 2d i det traditionelle sæt fra den 6.6. 

• 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 

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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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. 

 
 
Fra næste år er den eneste prøveform den digitale uden netadgang. 
Man skal 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 stx 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 stx har ligget på samme niveau gennem årene siden reformen i 2005 (først årgang til prøve i 2008). I 
perioden har andelen af eksaminander, som ikke består, været aftagende (med 2013 som en undtagelse), 
men typisk omkring 12 %. For perioden 2017 ses i denne henseende den laveste andel som ikke består, 
nemlig 9,7 %. Gennemsnit for alle eksaminander til prøven er gennem perioden vokset, og har de seneste 
år ligget omkring 6,7. Gennemsnit blandt de eksaminander, som består, har ligget omkring 7,3.  
 

Udvikling 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal til prøve 1600 1307 1478 1279 1252 1248 1310 1340 1317 1465 1450 1350 

Ikke bestået (%) 11,1 18,2 15,7 13,3 12,2 12,5 14,5 12,7 12,3 11,2 9,7 10,7 

Gns.: alle  5,56 5,91 6,10 6,43 6,36 6,49 6,49 6,73 6,72 6,78 6,52 

Gns.: blandt beståede  6,84 7,02 7,10 7,35 7,29 7,63 7,47 7,70 7,60 7,53 7,32 
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