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Kort om den skriftlige prøve i kemi A stx 2012 
Der blev afholdt to skriftlige prøver i kemi A, henholdsvis den 25. maj (omtales som sæt 1) og den 
7. juni (omtales som sæt 2). I rapporten vil der kun i begrænset omfang være direkte citater fra op-
gavesættene. Dette er valgt for, at mindske rapportens omfang. I stedet henvises til følgende netside, 
hvor opgavesættene kan hentes som pdf-filer: 
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-
eksamen/Skriftlige-opgavesaet/Opgavesaet-for-stx. 
 
Karakterstatistik for den skriftlige prøve maj-juni 2012 
Til sidst i evalueringen findes den uofficielle statistik over karaktererne ved den skriftlige eksamen i 
kemi A 2012, som er fremkommet i forbindelse med censurmødet. 
 
Der var i alt 1248 eksaminander til skriftlig prøve i kemi A.1 Dette omfatter såvel eksaminander fra 
stx som hf. Antallet af eksaminander i 2012 svarer stort set til antallet i 2011.Den uofficielle stati-
stik peger på, at 1301 (i 2011 var der 1356) elever kunne være kommet til skriftlig prøve i kemi A. 
Det vil sige ca.96% af kemi A eleverne blev udtrukket til skriftlig prøve i kemi på stx/hf. 
 
Karaktergennemsnittet for alle eksaminander under stx-ordningen blev 6,36 (2011 var gennemsnit-
tet 6,43). Blandt eksaminanderne, som fik 02 eller derover, var gennemsnittet 7,29 (i 2011 7,35), og 
87,5 % af eksaminanderne fik en karakter, så de bestod prøven (til sammenligning var dette tal i 
2011 87,8 %). Niveauet svarer således til 20112. Gennemsnittet for alle eksaminander dækker over 
store forskelle på de enkelte skoler. Variationen i gennemsnitpå de enkelte holdligger fra hold om-
kring 1,8 til hold med gennemsnit omkring 10. De fleste hold har et gennemsnit omkring 6-8. 
 
Ved den skriftlige prøve maj-juni 2012var der to forskellige opgavesæt under stx-ordningen. Der 
var i 2012 en betragtelig skæv fordeling af antal eksaminander på de to prøvedage, idet 15,6 % af 
eksaminanderne var til prøve første dag og 84,4 % anden dag (svarede til fordelingen i 2011). Sidst 
i rapporten kan ses resultaterne fra de to prøvedage. 
 
Dethar været diskuteret om elever med kemi på studieretningsfag henholdsvis valgfag klarer sig 
bedst ved den skriftlige eksamen i kemi A på stx. Resultaterne ved sommereksamen 2011tydede på, 
at der kun var mindre forskel mellem studieretningshold og valghold. Den tilsvarende undersøgelse 
i 2012 er faldet meget anderledes ud. Generelt har valgholdene klaret sig væsentligt bedre ved den 
skriftlige prøve i 2012 end studieretningsholdene. Det gælder såvel når gennemsnittene, fordelingen 
af karaktererne som procenten af beståede sammenlignes. Om der er tale om en tendens eller et til-
fældigt udslag ved årets prøve vides selvfølgelig ikke, men det vil være et punkt, som vil blive fulgt 
de nærmeste skoleår. Omkring 30 %af eksaminanderne kom fra studieretningshold. Se eventuelt 
resultaterne fra den uofficielle statistik sidst i evalueringsrapporten. 
 
Den uofficielle karakterstatistik viser, at der stadig er en del eksaminander, som ikke lever op til de 
faglige mål for kemi A, idet de ikke består. Procenten har ligget omkring 12 % de seneste år. Det er 
helt generelt, at en stor del af de eksaminander, som kun opnår karakteren -3 eller 00, er meget 
svagt fagligt funderede, og at mange af dem leverer en besvarelse, som er langt fra det acceptable, 

                                                 
1Hertil kommer 14 elever fra Færøerne, som dog ikke vil blive inkluderet i statistikken. På Færøerne benyttes ikke 7-
trinsskalaen ved karaktergivning, men den tidligere 13-skala. 
2 I forbindelse med censuren har censorerne påpeget, at eksaminanderne har været i tidsproblemer. Der er ved censuren 
taget højde for dette problem, se eventuelt senere i evalueringsrapporten. 
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og som også ligger et stykke vej fra at kunne bestå. Karaktererne for de eksaminander, som består 
prøven, fordeler sig stort set som i den internationale ECTS-skala. 
 
Censorerne blev i år yderligere bedt om at registrere hvor mange eksaminander, der skrev på com-
puter ved den skriftlige prøve i kemi A stx, og hvor mange af hvert køn, der var til eksamen. 
 
Omkring 60 % af eksaminanderne afleverede deres besvarelse som en computerudskrift, mens 40 % 
afleverer opgavebesvarelsen skrevet i hånden. Der er stigende fokus på brugen af it-redskaber til 
brug ved skriftlige prøver i disse år. At kunne bruge it-redskaber hensigtsmæssigt i forbindelse med 
skriftlig kemi3 kan være omfattende og en langvarig proces at lære for elever, hvilket den relativt 
høje andel af håndskrevne afleveringer tyder på. Anvendelse af it-redskaber tyder på at være meget 
holdspecifikt, da det ofte ses, at enten skriver næsten et hold på computer eller også gør næsten in-
gen. 
 
Ifølge den uofficielle statistik var ca. 60 % af eksaminanderne piger. Ved en stikprøveundersøgelse 
i 2011 lå andelen af piger på ca. 66 % ved den skriftlige prøve i kemi A, stx. Generelt er der ca. 61 
piger i stx (Uni-C statistik), hvilket peger på at piger er godt repræsenteret på kemi A stx. 
 
Om censorernes bidrag 
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 

De fleste censorer har kun rettet sæt 2, mens nogle fåhar rettet begge sæt. Derudover har censorerne 
efter endt censur givet skriftlige kommentarer til opgavesættene. Ved censuren i juni 2012 medvir-
kede 20 censorer.  
 
Bedømmelse 
Ved bedømmelsen tildeles hvert spørgsmål op til 10 points. Karakterfastsættelsen foretages ud fra 
flere kriterier; 1) på grundlag af de tildelte point, 2) om besvarelsen er ledsaget af forklarende tekst, 
reaktionsskemaer, udregninger, figurer og kemiske formler i et sådant omfang, at tankegangen klart 
fremgår og 3) en helhedsvurdering af opgavebesvarelsen. Det kan ikke på forhånd angives, hvad der 
præcist kræves for at opnå en bestemt karakter, da helhedsvurderingen er afgørende for den konkre-
te karakterfastsættelse. Det tilstræbes i opgavesættene, at der er en vis progression i delspørgsmåle-
nes sværhedsgrad, således at de første delspørgsmål ofte er forholdsvist nemme, mens de sidste del-
spørgsmål oftest kun forventes at kunne blive besvares fyldestgørende af de fagligt dygtigste eksa-
minander. Som en ledetråd for at en eksaminand kan bestå, kan det angives, at eksaminanden typisk 
bør kunne besvare a) og b) spørgsmålene på et acceptabelt niveau. Det betyder ikke, at de skal være 
perfekt besvaret. 
 

                                                 
3 Der tænkes i denne sammenhæng bredt på it-redskaber. Det vil sige, både som hjælpemidler til beregninger, løsning af 
matematisk problemstillinger, tegning af kemiske struktur og lignende, og på tekstbehandlingssystemer til skrivning af 
tekster i kemi med korrekt brug af kemisk symbolsprog.    
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Kort om opgavesættene 
I begge sæt var der 5 opgaver med i alt 18 spørgsmål. Det er tidligere udmeldt, at der ikke kan for-
ventes et bestemt antal opgaver eller delopgaveri opgavesættet. Så selv om de to opgavesæt i år var 
ens på disse punkter, så skal det ikke tages som et udtrykt for, at sættene fremover vil have samme 
antal spørgsmål. Der holdes fortsat fast i udmeldingen om en mulig variation i antal spørgsmål. 
 
Som regel peger censorkorpsets kommentarer på tilfredshed med opgavesættene. De indeholder 
interessante og aktuelle problemstillinger, som kommer godt rundt i kemis kernestof og peger på 
kemis anvendelighed til forståelse af fx hverdagsproblemer. Opgavesættene indeholder både klassi-
ske regneopgaver og opgaver, som giver eksaminanderne mulighed for at kombinere forskellige 
stofområder og/eller oplysninger. Det er også den tilbagemelding,som er fremkommet i år (se even-
tuelt censorkommentarerne senere). Men der er også en gennemgående kritik fra censorkorpset i år, 
som primært går på, at opgavesættene har været for tidskrævende. Censuren peger på, at en betrag-
telig del af eksaminander ser ud til at være kommet i tidsnød, således at især de sidste opgaver ikke 
er besvaret i samme omfang, som de første opgaver. Problemet dækker begge opgavesæt. Yderlige-
re viste der sig problemer med besvarelsen af opgave 4 i opgavesæt 1 (cholesterol, se eventuelt se-
nere). Dette betyder, at bedømmelsen af eksaminandernes besvarelser har været mildere i år, da 
tidsproblemet ikke skal komme eksaminanderne til skade, når det kan ses, at de ellers har en god 
kemisk forståelse. Når det er sagt, skal det også pointeres, at censuren også viser, at der er en væ-
sentlig del af eksaminanderne med karakteren -3 eller 00, som ligger langt fra at kunne bestå, selv 
når der tages hensyn til ovenstående problemstilling. 
 
Generelt er der ellers ros fra censorerne til opgavekommissionen for god bredde med hensyn til 
kernestoffet, for perspektiveringen og for progressionen.  
 
Særlige problemfelter, samt kommentarer og gode råd 
Censorerne har i forbindelse med evalueringen peget på problemfelter, som er meget udbredte 
blandt eksaminanderne. Endvidere er der peget på en række gode råd, som der bør arbejdes med i 
den daglige undervisning, hvor eleverne trænes til den skriftlige prøve i kemi A. Fx ved introdukti-
on af typeordene, der benyttes i opgaverne. Der er her primært tale om en gentagelse af dele fra 
evalueringsrapporten fra 2011, men de bringes her, således at der ikke er behov for at gå tilbage til 
den tidligere evalueringsrapport på dette punkt. Der er tale om en præcisering af visse anvendte 
begreber og en opsamling af tidligere udmeldinger. 
 
Tendensen fra de sidste års opgavesæt er fortsat i opgavesættene sommeren 2012. Det betyder 
blandt andet, at der er klassiske regneopgaver, at man skal skrive sammenhængende tekst til forkla-
ring af delopgaver, og at man skal kunne aflæse grafer, benytte CAS-værktøjer eller it-redskaber 
ved løsning af de kemiske problemstillinger og disse skal benyttes på en hensigtsmæssig må-
de.Desuden kan eksaminanderne ikke forvente, at alle informationer i opgaveteksterne skal benyttes 
ved løsningen af en opgave. 
 
Talforståelse, herunder brug af betydende cifre og enheder 
En del eksaminander har et yderst afslappet forhold til brug af enheder og betydende cifre og en 
manglende forståelse for, at løsning af kvantitative kemiske problemstillinger skal fremstå med rea-
listiske svar. Det hører med til en naturvidenskabelig almendannelse at kunne sammenholde bereg-
nede størrelser med fænomener i virkelighed. Man bør løbende i undervisningen træne eleverne i 
korrekt brug af enheder og betydende cifre, idet der forventes en rimelig sammenhæng mellem tal-
størrelser i opgaven og eksaminandernes svar. Dette er et klassisk problem, men det gør det ikke 
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mindre påkrævetat vedblive med at pointere over for eleverne, at kemisk talforståelse i bred for-
stand spiller væsentligt ind i helhedsindtrykket af en opgavebesvarelse, især i opgaver som kræver 
beregninger.  
 
Beregning af pH ved brug af it-redskaber 
En del opgavesæt indeholder opgaver, hvor en vandig opløsnings surhedsgrad skal beregnes. For 
opløsninger af svage syrer eller baser benyttes traditionelt tilnærmede formler ved pH beregninger. 
En sådan fremgangsmåde skal altid tilknyttes en argumentation for anvendelsen af den benyttede 
formel, fx refereres ofte til størrelsen af pKS og pKB værdier. Dette gælder fortsat. Med elevernes 
kendskab til diverse CAS værktøjer eller matematikprogrammer fra matematikundervisningen kan 
denne type opgaver oftest løses uden brug af tilnærmede formler, fx ved direkte anvendelse af en 
opstillet ligning ud fra ligevægtsloven. Det forventes ikke, at en elev, der vælger den sidste frem-
gangsmåde, argumenterer for den opstillede ligning ud fra ligevægtsloven, men at eleven opskriver 
den relevante ligning, som skal løses, i en form, så en skriftlig censor kan forstå tankegangen uden 
at have specifikt kendskab til det anvendte CAS værktøj eller matematikprogram. 
 
Anvendelse af matematikprogrammer og dokumentation 
Mange eksaminander anvender Mathcad, WordMat og lignende programmer. Det er glimrende, at 
disse matematikprogrammer kan anvendes i kemiundervisningen ved løsning af kemiske problem-
stillinger, som fx ved beregninger af en opløsnings surhedsgrad. Men måden, som programmerne 
anvendes på og især den måde anvendelsen dokumenteres på, er i mange tilfælde stadig meget kriti-
sable. Det må ikke være sådan, at programmerne tager styringen. Fx skal enheden ”gram” angives 
med ”g” ligegyldigt, hvad et program som fx Mathcad gør per automatik. Det er heller ikke accep-
tabelt, at kemiske formler eller angivelse af stofmængdekoncentration ikke følger det kemiske sym-
bolsprog, men tilpasses matematikprogrammernes umiddelbare muligheder. Her er det vigtigt, at 
eleverne lærer at tilpasse programmet og brugen deraf til de krav, vi sætter i kemiundervisningen, fx 
med angivelse af enheder og kemisk symbolsprog.  
 
Generelt kan anvendelsen af it-redskaberne være en fordel ved besvarelsen af opgavesættene i kemi. 
Det kan give mulighed for samspil mellem kemi og matematik. Det vil selvfølgelig stille krav til 
udformning af de opgaver, som eksaminanderne stilles overfor, således at besvarelse af opgaverne 
kan vise forståelse af kemiske problemstillinger og ikke kun evne til at indsætte i diverse CAS-
værktøjer eller it-redskaber. For brugen af matematikprogrammer og dokumentationen af denne 
brug i opgavebesvarelser er der tale om en generel problemstilling, som der i de kommende år skal 
sættes mere fokus på; hvordan benyttes de mange relevante matematikprogrammer, CAS-værktøjer 
og andre it-redskaber i løsningen af kemiske problemstillinger på en hensigtsmæssig måde, og 
hvordan skal eksaminanderne dokumentere deres brug ved den skriftlige prøve i kemi A. Udgangs-
punktet for svarene på disse spørgsmål vil være grundprincippet; ”I en besvarelse af en opgave skal 
elevernes tankegang fremgå tydeligt”, men vi må stadig betragte kemiundervisningen og udvikling af de 
skriftlige opgaver i en udviklingsfase på dette punkt. En del af overvejelserne er, at vi ikke kan forven-
te, at censorerne kender til de mange forskellige typer af matematiske it-redskaber, der findes, og 
som kan anvendes på en ny måde ved løsning af kemiopgaver. På den anden side kan vi heller ikke 
forvente, at eksaminanderne til en skriftlig kemiprøve skal bruge uforholdsmæssig megen tid til 
forklaring af teknisk spørgsmål knyttet til matematiske/it-redskaber. Balancen ligger midt imellem.  
 
Men det er eksaminandens opgave, at den kemiske tankegang bag brugen af it-redskaberne er klar 
og tydelig, hvis fuldt pointtal skal opnås for en opgave. Det er langt fra tilstrækkeligt bare at tro, at 
resultatet skal være korrekt. Derfor er det et stort problem ved en eksaminands besvarelse, hvis der 
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ikke medfølger en forklaring, men at man bare tror at ”automatiserede” udregningsforløb er til-
strækkeligt i besvarelsen. Fx skal anvendte beregningsformler og hvad der skal beregnes opskrives, 
og når beregningen er foretaget, skal resultatet ”oversættes” til den kemiske situation. Det bør, der 
arbejdes med i den daglige undervisning. Meget elementære beregningstyper bør heller ikke løses 
ved brug it-udstyrets kommandoer som fx solve. 
 
Organisk navngivning 
Navngivning følger Dansk Kemisk Ordbog. Dvs. fx skal forbindelsen CH3CH2OHCH3 navngives 
propan-2-ol, og ikke 2-propanol, hvis der skal opnås fuldt pointtal i forbindelse med en navngiv-
ningsopgave med denne forbindelse. Ved brug af lærebøger, som er skrevet før reformen, kan der 
være problemer i forhold til navngivning. Man skal huske at gøre eleverne opmærksomme på dette 
problem. 
 
Det er i forbindelse med navngivningsopgaver tilladt at benytte it-programmer, som automatisk kan 
navngive de kemiske forbindelser. Ved anvendelsen af sådanne hjælpemidler, skal eksaminanden 
dog huske at ”oversætte” til korrekt navngivning på dansk, og fx ikke give det engelske navn som 
facit. Det kan være en fordel i den daglige undervisning at arbejde med kemisk navngivning af sim-
ple organiske forbindelser uden brug af it-programmer, da dette vil give eleverne bedre fornemmel-
se for, om et foreslået navn fra et navngivningsprogram er ”korrekt” eller eventuelt skal ”oversæt-
tes”. 
 
Funktionelle grupper 
Der har tidligere i forbindelse med de skriftlige prøver været en diskussion om brugen og afgræns-
ningen af begrebet funktionelle grupper. I forlængelse af sidste års skriftlige prøver i kemi blev føl-
gende angående funktionelle grupper udmeldt. 
 
Løst sagt defineres en funktionel gruppe i gymnasial sammenhæng ved ”et atom eller en atomgrup-
pe som er bestemmende for stoffets kemiske egenskaber”. Dette svarer stort set til definitionen i 
IUPAC’s Gold Book (http://goldbook.iupac.org/). Der har ofte været rejst tvivl om dobbelt- og tri-
pelbindinger mellem C-atomer skal henregnes til funktionelle grupper eller ej. Flere undervis-
ningsmaterialer har efter gymnasiereformen 2005 derfor benyttet begrebet karakteristiske grupper, 
som erstatning for funktionelle grupper. De to begreber er dog ikke synonymer, da karakteristisk 
gruppe ekskluderer dobbelt- og tripelbindinger mellem C-atomer, men inkluderer organiske halo-
genforbindelser, hvilket normalt ikke er tilfældet ved brugen af begrebet funktionelle grupper.  
 
Begrebet funktionelle grupper vil fortsat blive benyttet som betegnelse til beskrivelse af de kemiske 
strukturer, som ligger til grund for de i læreplanen nævnte stofgrupper, indtil der sker en afklaring 
af den kemiske terminologi på dette område. Endvidere vil dobbelt- og tripelbindinger mellem C-
atomer i skriftlige opgaver i kemi Ablive betragtet som funktionelle grupper, indtil den kemiske 
terminologi også er afklaret på dette punkt.4 
 
Spektroskopi 
Ved opgaver med IR-spektroskopi skal eleverne kunne identificere de vigtigste funktionelle grupper 
og genkende mættethed/umættethed ved inddragelse af bølgetalsområdetover 1500 cm-1. Den gode 
besvarelse omfatter ikke kun angivelse af funktionel gruppe og tilknyttet bølgetalsområde, men 

                                                 
4 Der arbejdes med den kemiske terminologi i regi af Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg. 
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omtaler også båndets karakter, fx at der er tale om et bredt og kraftigt bånd, og den karakteristiske 
vibration, fx et C-H stræk i tilknytning til en sp2-hybridisering. 
 
Ved identifikation ved hjælp af 1H-NMR skal eleverne kunne bestemme strukturen af forholdsvis 
simple molekyler ved hjælp af kemiske skift, integralkurve og koblingsmønstret. Ved både IR 
og1H-NMR forventes det, at eleverne kan inddrage relevante tabeller i deres analyser. Løsning af 
spektroskopiopgaver kræver derfor et forholdsvist stort omfang af dokumentation. Denne skal være 
i orden, fx ved at opstilling af relevante tabeller, for, at der ved den skriftlige prøve kan opnås et 
fuldt pointtal. 
 
En typeopgave med 1H-NMR omhandler ofte at identificere en delstruktur af et større molekyle. 
Erfaringen viser, at mange elever kan opstille en fornuftig analyse af et tilknyttet spektrum, men det 
kniber ofte med at koble analysen til den kemiske struktur. Mange elever ser ikke ud til først at fo-
kusere på de dele af spektret, som kan knyttes til den kendte del af 1H-NMR spektret. Dette vil el-
lers reducere omfanget af signaler, som kan tilordnes den ukendte gruppe, som der typisk spørges 
til. 
 
Reaktionstyper 
Mange eksaminander har problemer med at vurdere hvilken reaktionstype en given reaktion tilhø-
rer. Dette gælder især for organiske reaktionstyper. Der bør arbejdes mere med dette i undervisnin-
gen, således at eksaminanderne relativt nemt kan identificere en reaktionstype. Et spørgsmål om 
reaktionstype begynder ofte med typeordet ”Angiv”. Her forventes et kort præcist svar med en kort 
faglig begrundelse for svaret. Som argumentation for en bestemt reaktionstype er det afgørende for 
vurderingen af besvarelsen, at der ikke kun fremlægges en mere eller mindre afskrift af en lære-
bogstekst som definition på reaktionstypen. Fx ses ofte en argumentation som ”at der er tale om en 
additionsreaktion, fordi en dobbeltbinding brydes og der lægges et molekyle til”, men det angives fx 
ikke hvilket molekyle, der er tale om. Besvarelsen skal forholde sig konkret til det viste reaktions-
skema, og forklare ved inddragelse af det konkrete reaktionsskema. 
 
Ved besvarelse af denne type opgaver er der som regel én reaktionstype, som er oplagt ud fra den 
almindelige gymnasieundervisning i kemi. Der kan dog i visse situationer være vist et reaktionsfor-
løb, som kan give anledning til forskellige fortolkninger af reaktionstypen5.Ved vurdering af denne 
type besvarelser inddrages både om svaret er korrekt ud fra de normale definitioner, som anvendes 
på fx organiske reaktioner, men også hvilken viden som eksaminanden ser bort fra ved at give et 
bestemt svar. Vurderingen af en konkret besvarelse er således et helhedsindtryk på denne baggrund. 
 
Kinetikopgaver og lignende kemiske problemstillinger, der inddrager lineære modeller 
En typeopgave består i ”vis at en reaktion er af en bestemt orden”. Den fulde besvarelse af denne 
opgavetype kræver et rimeligt omfang af dokumentation, som kan sandsynliggøre om den foreslåe-
de model med rimelighed kan beskrive datamaterialet. En del af dokumentationen kan naturligvis 
                                                 
5 Man skal være opmærksom på, at der kan være forskel på beskrivelsen af reaktionstyper i gymnasiets kemiundervis-
ning, og den eleverne senere møder i kemiundervisning på fx universitetsniveau. Typisk vil der være tale om nuance-
ringer og begrebsudvidelser på de efterfølgende niveauer af kemiundervisning i forhold til gymnasiets kemiundervis-
ning. Omtale af konkrete eksempler kan findes i evalueringsrapporter for de skriftlige prøver, da det normalt er ved 
besvarelse af skriftlige opgaver, at problemstillingen med afgrænsning opstår. 
Eleverne skal kunne identificere og beskrive følgende reaktionstyper: Addition, elimination, substitution, kondensation 
(herunder peptiddannelse), sur og basisk hydrolyse, reduktion og oxidation herunder forbrænding. Det forventes, at 
eleverne kan argument for en bestemt reaktionstype i forbindelse med et reaktionsskema. 
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fortsat være graftegning på papir, men det bliver mere og mere almindeligt at udføre regression på 
lommeregner eller computer. Men ligegyldigt hvordan denne typeopgave besvares, skal dokumenta-
tionen altid forholde sig til; 

• opskrivning af relevant funktionsudtryk, der skal undersøges 
• modellen som gives ved fx regression 
• en grafisk afbildning, som viser modellens forløb sammen med datapunkterne og med angi-

velse af akseinddeling, variabel som afbildes, enheder og lignende (grafen skal fremstå for-
ståelig). Hvis man benytter en skitsetegning af forløbet, skal det være en skitse af det kon-
krete forløb, hvor datapunkter er angivet, ikke en generel tegning af reaktionsordens forløb 

• en vurdering af modellen i forhold til forelagte data. Forklaringsgraden r2 kan inddrages i 
argumentationen for en bestemt orden, men den kan ikke stå alene uden en afbildning af 
model og datamaterialet. 

Overordnet gælder stadig de udmeldinger, som tidligere er fremsat. 
 
Når der bliver spurgt til undersøgelse af én bestemt reaktionsorden inddrager nogle eksaminander også 
undersøgelse af andre reaktionsordner. Dette er ikke meningen, og det tæller heller ikke positivt med i 
helhedsindtrykket af besvarelsen. Det skyldes, at eksaminanden ikke viser en klar forståelse for, hvad 
der præcist bliver spurgt om i opgaven, og derfor ikke viser tilstrækkelig forståelse for den kemiske 
problemstilling, som opgaven har fokus på. 
 
Ovenstående tager udgangspunkt i kinetikopgaver, hvor der ofte er brug for en undersøgelse af li-
neære modeller i forhold til et givent sæt af data. I kemi kendes andre problemstillinger, hvor der er 
brug for lignende undersøgelser af eksperimentelle data ved brug af fx lineære modeller. Et eksem-
pel er vurdering af, om et sæt data opfylder Lambert-Beers lov for spektrofotometri, med tilhørende 
tegning af standardkurve. Ovenstående beskrivelse af hvordan data behandles og tilhørende model 
vurderes bør også benyttes for denne type af kemiske problemstillinger. 
 
Isomeri 
Mange eksaminander har problemer med at vurdere hvilken type af isomeri, der kan knyttes til en 
konkret kemisk forbindelse. Der bør arbejdes mere med dette i undervisningen, således at eksami-
nanderne relativt nemt kan identificere en isomeritype. Som argumentation for en bestemt type af 
isomeri er det afgørende for vurderingen af besvarelsen, at der ikke kun fremlægges en mere eller 
mindre afskrift af en lærebogstekst som definition på isomeritypen. Besvarelsen skal forholde sig 
konkret til den viste kemiske struktur, og forklaringen skal tage udgangspunkt i den konkrete struk-
tur.Der henvises til læreplanen og den tilknyttede vejledning til oversigten over typer af isomeri, 
som det forventes eksaminanden kan identificere og beskrive ud fra en konkret kemisk struktur. 
 
Todelte spørgsmål 
Disse er ikke lavet for at genere eksaminanderne men for at præcisere kravene og/eller hjælpe lidt 
på vej (første delspørgsmål hjælper som regel videre til anden del). En del eksaminander undlader at 
svare på begge delspørgsmål, hvorved de mister point, som måske kan få betydning for den samlede 
karakter. Det vil derfor være en god idé at indskærpe overfor eksaminanderne, at de skal huske at 
kontrollere, at der er svaret på hele delopgaven, og ikke har glemt en del. 
 
Typeord 
I skriftlige opgavesæt i kemi benyttes en række gennemgående ord, når de enkelte spørgsmål stilles. 
Disse typeord kan ofte give en anvisning på, hvad der forventes i besvarelsen, for at den vurderes 
som fyldestgørende. Det kan derfor være en fordel at give en beskrivelse af typeordene. Listen er 



 10 

ikke endegyldig, men vil løbende blive revideret, både med hensyn til hvilke typeordlisten indehol-
der, og hvordan deres anvendelse beskrives. Ved udarbejdelsen af opgavesæt er opgavestillerne 
ikke bundet af kun at anvende typeord fra listen. Det kan være nødvendigt i visse situationen at be-
nytte andre ord og vendinger, for at beskrive det ønskede indhold i besvarelsen af en opgave. Men 
hvor det er muligt, vil typeord blive anvendt. Det er også vigtigt, at typeordenes anvendelse i en 
konkret opgave altid skal læses i den sammenhæng, de indgår i. Typeordlisten kan findes sidst i 
denne rapport. 
 
Eksaminanden bør prøve at besvare alle spørgsmål 
Progressionen holder ikke altid ned gennem en opgave, så der kan forekomme nemme spørgsmål et 
stykke nede i en opgave. Desuden vil det ofte være sådan, at der er dele af løsningen, som eksami-
nanden burde kunne regne eller skrive noget fornuftigt om og dermed få nogle point. Det vil derfor 
være en god idé at opfordre eksaminanderne til altid at skrive så meget som muligt, som er fagligt 
relevant, selv om det kun er mindre dele af den samlede løsning, der kommer på papiret. 
 
Undertiden skal eksaminanden anvende resultatet fra fx spørgsmål a) for at kunne løse spørgsmål 
b). Det største problem og det mest ærgerlige for eksaminanden er de tilfælde, hvor denne ikke har 
et resultat fra spørgsmål a) og derfor springer spørgsmålet over. Hvis eksaminanden er klar over, 
hvad der skal gøres i b), kan han/hun skrive, at han/hun antager en værdi, hvorefter der regnes vide-
re med den. En anden situation kan være, at resultatet fra spørgsmål a) er forkert, hvorfor resultatet i 
b) også bliver forkert. Eksaminanden har typisk ikke problemer med dette, da han/hun ikke opdager 
fejlen i a), og bedømmelsesmæssigt har det ikke negativ indflydelse på b), hvis b) ellers løses kor-
rekt. Men resultatet fra a) kan være forkert på en måde, så eksaminanden opdager det, og også her 
vil det være på sin plads at antage en passende værdi, hvis fejlen i a) ikke kan findes. I de tilfælde, 
hvor det er helt essentielt for opgave b), at der regnes videre med den rigtige værdi, vil opgavefor-
muleringen i a) typisk være ”Vis at…”. 
 
Eksaminander skal ikke skrive opgaveteksten af 
Det er ikke meningen, at eksaminanden skal skrive større dele af opgaveteksten af. Opgaverne er 
stillet således, at eksaminander skal bruge deres tid på at besvare og løse opgaverne i stedet.  
I de seneste år er der kommet en problemstilling til, som minder om afskrivning af opgaveteksten. 
Nogle eksaminander skanner opgaveteksten ind, og deres besvarelse af opgaverne skal så findes 
mellem den skannede tekst. Det frarådes af flere grunde, at eksaminanderne gør dette. 
 
For det første skal eksaminanderne ikke bruge deres tid på denne aktivitet, da det ikke tæller posi-
tivt i bedømmelsen af opgavebesvarelsen. Det svarer til, at eksaminanderne bruger tid på afskriv-
ning af opgaveteksten. En anden grund til at eksaminanderne ikke skal skanne opgaveteksten ind er, 
at opgavebesvarelsen ofte bliver mere uigennemskuelig for læseren, fordi det er vanskeligt at se 
grænsen mellem eksaminandens egen besvarelse og skannet tekst. En sidste grund til at undgå 
skanning af opgaveteksten er, ati visse situationer har censorer observeret, at dele af eksaminander-
nes egen tekst ser ud til at være forsvundet. Dette kan få betydning for bedømmelsen.  
I visse tilfælde kan skannet tekst dog være brugbart i en besvarelse. Det vil typisk dreje sig om et 
bilag, hvor der skal markeres en funktionel gruppe, atomer, aflæsning på en graf eller lignende, som 
en del af besvarelsen, og hvor eksaminanden vil benytte computeren til at lave markeringen med. I 
sådanne tilfælde kan et skannet bilag benyttes fornuftigt. Man bør i sådanne tilfælde vedlægge ma-
terialet som et bilag. 
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Det er vigtigt, at man igennem den daglige undervisning arbejder med, hvordan eleverne til den 
skriftlige prøve skal præsentere besvarelsen, herunder hvornår man skal henholdsvis ikke skal be-
nytte skanning af dele fra opgaveteksten.  
 
Eksaminanderne skal vænnes til at dokumentere og forklare 
Eleverne skal i den daglige undervisning vænnes til at skrive et udtryk op, inden der indsættes tal, 
da det i høj grad kan bidrage til at afklare tankegangen. Dette gælder også, når der skal argumente-
res for tolkning af et matematisk udtryk. Som eksempel kan nævnes, at det oftest kan være en stor 
fordel ved beregning af termokemiske størrelser som entalpitilvæksten at opskrive denne tilvækst 
med kemiske formler og koefficienter, inden der indsættes tal, således at man kan gennemskue ek-
saminandens tankegang, selvom der laves en mindre regnefejl. 
 
Afsluttende bemærkninger 
I det følgende omtales de enkelte spørgsmål. I denne gennemgang fokuseres der på problemfelterne 
i forbindelse med eksaminandernes besvarelser. Det er derfor vigtigt at huske på, at størstedelen af 
eksaminandernelever op til de faglige mål, der stilles i kemiA 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.Denne evalueringsrapport er delvist en op-
samling af udmeldinger i de tidligere evalueringsrapporter. For konkrete kommentarer til opgavety-
per kan man med fordel læsei de tidligere evalueringsrapporter udarbejdet efter reformen.  
 
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 sættene som helhed 
De følgende citater er taget fra censorernes indberetninger under og efter censuren. Da de fleste 
censorer har rettet opgavesæt 2, vil kommentarerne mest omhandle dette sæt. 
 
Specifikt om sæt 1: 
– ”Opgavesættet er interessant. Det står i den organiske og biologiske kemis tegn.” 
– ”… sættet er faldet for svært ud …” 
– ”Der er noget som tyder på, at eleverne har haft problemer med tiden…” 
 
Specifikt om sæt 2: 
– ”Opgavesættet ser indbydende ud, at der er mange spændende og inspirerende opgaver, som per-

spektiverer kemien i vores hverdag – tak til kommissionen for det.” 
– ”Da jeg først så sættet, var min umiddelbare reaktion, at der var meget at se til, og det blev bekræf-

tet, da jeg regnede opgaverne. Det ser også ud til at en del elever ikke nåede at besvare alle spørgs-
mål.” 

– ”Sættet indeholder mange gode opgaver, der kommer godt rundt i kernestoffet … Der er velkendte 
opgavetyper, men også flere nye vinklinger, der på meget fin vis tester, om eleverne kan anvendes 
deres viden i nye sammenhænge. Samlet vurderer jeg opgavesættets omfang til at ligge i overkan-
ten af, hvad eleverne kan magte at besvare på de fem timer. Der er en del spørgsmål …, der for rig-
tig mange elever har været ret tidskrævende at besvare, og mange besvarelser bærer præg af, at el-
lers dygtige elever ikke har kunnet nå de sidste spørgsmål i sættet.” 

– ”Generelt synes jeg, at sættet var for langt og for svært.” 
– ”Atter et eksamenssæt med udgangspunkt i interessante og vedkommende problemstillinger. Det er 

enestående, at opgavestiller hvert år formår at grave nye problemstillinger op, men den for eleverne 
motiverende værdi heraf er utvivlsomt størst, når opgavesættet sidenhen benyttes i den daglige un-
dervisning.” 

– ”… teksten er visse steder lidt for omfattende.” 
– ”Allerede ved egen gennemregning af sættet stod det klart, at her var rigtig meget arbejde og regne-

arbejde for både den dygtige og den svage elev.” 
– ”Opgavesættet fra 7. juni virker ved første øjekast meget omfattende ...” 
– ”Som mange gange tidligere har opgavekommissionen formået at finde emner, som eleverne kan 

genkende fra hverdagen og transformere til spændende opgaver.” 
– ”Opgavesættet er alt for tidskrævende. For få standardopgaver og for mange finurligheder.”  
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Bemærkninger til de enkelte opgaver: Opgavesæt 1 
Opgave 1: Jasminolie 
Kommentarer til delopgaverne 

a) Marker de funktionelle grupper i jasmonsyre, og angiv, hvilke stofklasser de tilhører. Benyt 

bilag 1. 

Spørgsmålet kan opfattes som todelt, men svarene hænger så tæt sammen, at de fleste eksa-
minander formodes at besvare begge uden at overveje opdelingen i spørgsmål.  
Forventningen til besvarelse af delopgaven er, at eksaminanderne markerer de funktionelle 
grupper på bilaget (eller ved en tilsvarende figur i opgavebesvarelse) og tilknytter navn på 
de funktionelle grupper. Det forventes ikke, at der i denne delopgave skrives en egentlig 
forklarende tekst i tilknytning til besvarelsen. I forlængelse af sidste års skriftlige prøver 
blev der udmeldt, at dobbelt- og tripelbindinger mellem C-atomer skal betragtes som funkti-
onelle grupper, se eventuelt udmeldingen. Besvarelserne kan tyde på, at nogle klasser ikke 
har været opmærksomme på udmeldingen, da klasser systematisk ikke har medtaget dob-
beltbindingen i deres besvarelse. Der er taget hensyn til dette ved pointtildelingen, idet 
manglende markering af dobbeltbindingen blev bedømt mildt i år. 
Typefejl: Dobbeltbindingen mellem C-atomerne medtages ikke som funktionel gruppe. 
 

b) Begrund, at jasmonsyres struktur giver mulighed for to forskellige typer af stereoisomeri. 

Benyt eventuelt bilag 1. 

Mange eksaminander svarer enten kun geometrisk isomeri eller spejlbilledisomeri. Det kun-
ne tyde på, at de ikke forstår begrebet isomerityper korrekt, eller ikke har læst opgaveformu-
leringen tilstrækkelig tydeligt. Der er også tale om en lidt andet tilgang end eksaminanderne 
typisk er vant til. En cisforbindelse og en transforbindelse er to forskellige stoffer, men til-
hører samme type af isomeri, og tilsvarende for spejlbilledisomeri. I stedet opfatter eleverne 
de to forskellige kemiske forbindelse i samme klasse af isomeri, som tilhørende forskellige 
isomerityper. 
I svaret forventes både en angivelse af placeringen af isomeritypen i molekylet, og en kort 
forklaring, som fx omfatter betegnelsen på isomeritypen. Den enkelte isomeritype kan op-
træde med flere forskellige og ligeværdige betegnelser. Der er ikke tale om en længere for-
klaring, men jo mere konkret i forhold til jasmonsyre, jo bedre betragtes besvarelse. 
Typefejl: Kun behandlet den ene af de to stereoisomerier. Markeret C-atomet i carboxylsy-
regruppen som et asymmetrisk atom. 
 

c) Gør rede for karakteristiske absorptionsbånd over 1500 cm-1. Afgør, om spektret kan tilord-

nes jasmon eller jasmonsyre. Benyt eventuelt bilag 1. 

Spørgsmålet omhandler fortolkning af IR-spektrum og faglig argumentation for en tilord-
ning af stoffet til spektret. Omfanget af dokumentation varierer en del, men fuldbesvarelse 
kræver både at de karakteristiske bånd over 1500 cm-1 kort omtales, og at der en begrundelse 
for tilordningen af spektret. De fleste eksaminander bruger argumentet om et manglende 
bredt bånd, som kan identificere en OH gruppe fra en carboxylsyre, til at argumentere for, at 
tilordningen skal tilknyttes jasmon (argumentationen accepteres som fyldestgørende for be-
svarelse af anden del af delopgaven). En del eksaminander identificerer det svage bånd ved 
3400 cm-1 som en overtone fra båndet omkring 1700 cm-1. Det forventes ikke, at eksami-
nanderne skulle kunne identificere sådanne overtoner i spektret, men det tæller med i hel-
hedsbedømmelse af opgavebesvarelse.  
Pointtildeling er en helhedsvurdering af dels om eksaminanden bestemmer den korrekte ke-
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miske forbindelse og dels argumenterer herfor.  
Typefejl: Bånd omkring 3400 cm-1 eller 3000 cm-1 identificeres som tilknyttet en OH grup-
pe. Dette fører til at eksaminanden begrunder, at stoffet er jasmonsyre. 
 

Opgave 2: Et lokalbedøvende middel 
Kommentarer til delopgaverne 

a) Angiv reaktionstype for reaktion IV. 

Delopgaven omfatter en identifikation af reaktionstypen og en kort begrundelse (typeordet 
”angiv”). Langt de fleste eksaminander har besvaret opgaven med kondensation. Begrundel-
serne varierer en del i niveau, fra begrundelser, der relaterer sig til den konkrete reaktion (de 
mest fyldestgørende besvarelser) og til svar, hvor der primært er tale om en kortere om-
skrivning af lærebøger eller formelsamling. Det er vigtigt ved træning i besvarelse af denne 
typeopgave, at eleverne lærer, at begrundelsen skal knyttes tæt til den konkrete reaktion, fx 
her fraspaltes vand, og ikke skal være større eller mindre afskrift fra en lærebogs generelle 
definition. 
Typefejl: Angiver forskellige typer af reaktioner. 
 

b) Navngiv A og D. 

Det forventes ikke, at der redegøres for navnet (se eventuelt typeordlisten), men kun at der 
gives et korrekt navn. I denne opgave er ikke forlangt et systematisk navn. Der tildeles 
samme antal point for navngivning af hvert stof. 
Typefejl: A: Angivelse af tal foran methylgruppen (anses for en ubetydelig fejl) og angivel-
se af methylgruppen som methan (kun relativt få) (en væsentlig fejl). 
D: Angivelse af syregruppen som benzensyre. Det skal enten være benzoesyre eller benzen-
carboxylsyre (betragtes som en mindre fejl). Den aromatiske ring betegnes som en side-
gruppe og gives navnet phenyl (væsentlig fejl). 
 

c) Bestem, hvor lang tid det tager at omdanne 90 % af E ved 50 °C.Benyt bilag 2. 

Et spørgsmål som kræver en længere kæde af argumenter og beregninger, som kan deles i 
tre; 1) bestemmelse af k, 2) brug af 1. ordens udtryk til beregning af den ønskede tid og 3) 
afrundende tekst, hvor der tages hensyn til en acceptabel brug af betydende cifre. Mange ek-
saminander kommer hele vejen igennem opgaven. En del som ikke gør dette, får dog en del 
point tildelt i opgaven, da der ofte kan findes korrekte delelementer i besvarelserne. 
En del eksaminander bestemmer ikke k ved en enkelt aflæsning på grafen, men som en cen-
sor skriver ”… tager den helt store tur og finder hældning af grafen vha. to punkter …”. De 
gør det alt for besværligt for sig selv. Det er vigtigt at lære eleverne i den daglige undervis-
ning, at et funktionsudtryk ikke altid er til rådighed, at aflæsning på en graf stadig er en re-
levant kompetence i forbindelse med løsning af kemiske problemstilling.   
Typefejl: Omsætter ikke lnk til k, men bruger lnk som hastighedskonstanten. Brug af en ne-
gativ hastighedskonstant, som giver en negativ tid (kommenteres ofte slet ikke). Brugen af 
formel for halveringstiden for 1. ordens reaktioner. Brug af 90 % i stedet for 10 %. Mang-
lende enheder og for mange betydende cifre i svaret. 

 
Opgave 3: Clenbuterol 
Kommentarer til delopgaverne 

a) Beregn stofmængdekoncentrationen af clenbuterol i urinprøven. 

Langt de fleste kommer igennem denne opgave uden problem. Der er dog en del som angi-
ver resultatet med urimeligt mange betydende cifre. Det er vigtigt, at fremgangsmåden ved 
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beregningerne fremstår klart, og ikke pakkes ind i ”computersymbolik”. Nogle få eksami-
nander, som ellers ikke synes at have væsentlige problemer med kemisættet, beregner kun 
stofmængden. Årsagen kunne være, at de via deres daglige kemiundervisning ikke er blevet 
opmærksomme på, at begrebet stofmængdekoncentration benyttes om det begreb som tidli-
gere omtaltes (og ofte i daglig tale omtales) koncentration. 
Typefejl: Manglende enhed, ”urimeligt” antal betydende cifre. 
 

b) Redegør for, at omsætningen af clenbuterol i dyrets blod er af 1. orden med hensyn til clen-

buterol. Bestem halveringstiden for clenbuterol i blodet. 

Et todelt spørgsmål: i. Argumentation for 1. ordens reaktion. ii. Beregning af halveringstid. 
Point deles ligeligt mellem de to delspørgsmål. 
En lidt anderledes måde at præsentere en reaktionskinetikopgave på. Argumentationen om-
fatter bl.a. kommentar om den lineære model (vises på figuren) og udtrykket for en første 
ordensreaktion udtryk, tilpasningen mellem model og datapunkter (forklaringsgradens stør-
relse og evt datapunkternes placering i forhold til den lineære model). I opgaveteksten er 
angivet, at reaktionsorden er 1. orden, og derfor skal eksaminanderne ikke inddrage nulte og 
anden ordens reaktioner i besvarelsen. Se endvidere tidligere i evalueringsrapporten (under 
kinetikopgaver) om dokumentation i forbindelse med denne typeopgave.  
Beregning af halveringstiden skal omfatte en bestemmelse af k ud fra regressionsmodellen, 
formlen for beregning halveringstiden, samt selve udregningen.  
Der er ingen typefejl, men der kan være meget forskellige niveauer i argumentationen for, at 
der er tale om en første ordens reaktion. 
 

c) Bestem strukturformlen for R-gruppen. Argumenter ud fra elementaranalysen og informati-

onerne fra 
1
H NMR-spektret for clenbuterol. 

Langt de fleste, der besvarer dette spørgsmål begynder med at bestemme clenbuterols mole-
kylformel ud fra elementaranalysen. Dette er dog ikke strengt nødvendigt, da det kun er 
strukturen for R-gruppen, som skal bestemmes. Nogle eksaminander nøjes med at bestemme 
indholdet af clenbuterols C- og H atomer ud fra elementaranalysen og på den baggrund be-
stemme R-gruppens indhold af C- og H-atomer. Dette er en acceptabel fremgangsmåde. Kun 
få eksaminander finder frem til den korrekte struktur af R-gruppen på baggrund af oplysnin-
gen om H-NMR spektret. Men en del får dog alligevel angivet, at R-gruppen må indeholde 
en methylgruppe. Ingen egentlige typefejl. 

 
d) Bestem koncentrationen af clenbuterol i urinprøven. 

Ved besvarelsen forventes, at der udarbejdes en standardkurve ved brug af fx et regneark, og 
at koncentrationen af clenbuterol i prøven bestemmes ud fra den bestemte lineære model. 
Ved tegning af grafer af denne type, er det vigtigt, at eksaminanderne angiver tydeligt, hvad 
der er afsat på akserne, samt de tilknyttede enheder. En vurdering af, om standardkurven er 
en acceptabel beskrivelse af data bør, som ved kinetikopgaver, omfatte en vurdering af for-
klaringsgradens størrelse og datapunkternes placering omkring den lineære model. Det blev 
ikke forventet ved eksaminandernes besvarelse af denne opgave, men for de eksaminander, 
som har gjort dette, tæller det positivt med i helhedsvurderingen af opgavesættet. 
Mange eksaminander får løst opgaven tilfredsstillende. 
 

e) Forklar, hvorfor clenbuterol har kortere retentionstid end 19-norandrosteron. Inddrag stof-

fernes struktur og syre-baseegenskaber samt den mobile og den stationære fases egenskaber 

i argumentationen. Benyt eventuelt bilag 3. 
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En opgave, som giver eksaminanderne god mulighed for at kombinere strukturforståelse, sy-
re-basekemi og vurdering af stoffers opløselighed i upolære og polære faser. Den fulde be-
svarelse bør omfatte omtale af den mobile fase (polær og en sur opløsning), faste fase (upo-
lær), identifikation af polære grupper i dels clenbuterol og dels 19-norandrosteron og hertil 
en vurdering af disse stoffer polaritet i forhold til hinanden, clenbuterols basiske egenskaber 
som formodes at bevirke at der er tale om en ion i forsøget, og tilslut en kobling af disse for-
hold til retentionstiden af de to stoffer. Der er således tale om en omfattende forklaring.  
Kun få eksaminander kommer hele vejen igennem, men mange som forsøger sig med opga-
ven, får væsentlige dele af forklaringerne med, fx typisk identifikation af polære grupper i 
molekylerne, samt en kobling af disse to stoffers relative polaritet. Kun få får inddraget 
clenbuterols basiske egenskaber korrekt i besvarelsen.  
Opgaven giver gode muligheder for at differentiere mellem eksaminanderne, især ved de hø-
jere karakterer. 

 
Opgave 4: Cholesterol 
Opgave 4, både a og b, viste sig at være meget vanskelig for en meget stor del af eksaminanderne. 
4a var tænkt som en af de nemmere opgaver indenfor redoxkemi (tildeling af oxidationstal mm), 
men eksaminandernes besvarelser viser, at opgaven har været meget vanskelig for de fleste at få hul 
på. Kombineres dette med, at meget få elever går i gang med 4b (måske delvist på grund af 
tidsproblemer), så bevirker dette, at opgave 4 er sættets dårligst besvaret opgave, også for eksami-
nander, som bedømt ud fra resten af deres besvarelse, ser ud til at klare sig godt. Et problem i opga-
ve 4b kan måske delvist tilskrives den forholdsvist lange tekst før selve delopgaven kommer.  
 
Kommentarer til delopgaverne 

a) Gør rede for, hvilke atomer der oxideres henholdsvis reduceres vedreaktion I. 

Citat fra en censor: ”Dette er en fin måde at inddrage redoxreaktioner på, troede jeg. Denne 
opgave volder virkelig problemer for eleverne. Tildeling af oxidationstal for organiske for-
bindelser er åbenbart ikke rutine. Alt viser sig at være muligt.” 
Citat fra en anden censor: ”Dette spørgsmål går MEGET DÅRLIGT”. 
Opgaven var tænkt som en relativ nem opgave med redoxkemi, men rigtig mange eksami-
nander har store problemer med at bestemme de to atomer, som skal identificeres. I opgave-
teksten står ellers ”gør rede for, hvilke atomer …”, netop for at lede eksaminanderne på 
sporet. Ikke mange ser oxidation/reduktion som knyttet til et bestemt atom, men knytter be-
greberne til fx OH grupper eller hele cholesterol molekylet, et uspecificeret oxygenatom og 
lignende. Rigtig mange eksaminander mister point her, hvilket er overraskende. Redoxkemi 
virker som noget fjernt, når det ikke er knyttet til noget meget genkendeligt. Redoxreaktio-
ner og argumentation fx ved hjælp af bestemmelse af oxidationstrin ligger langt væk hos 
mange af eksaminanderne. En anden mulighed var at identificere den funktionelle gruppe i 
cholesterol som en sekundær alkohol, som oxideres til keton, hvorved det tilknyttede C-
atomer oxideres. Kun meget få benytter denne tilgang. Problemet i opgaven kan også skyl-
des, at visse eksaminander har svært ved at koble strukturtegningen uden et C-atom til, at 
det faktisk er C-atomet ved den funktionelle gruppe som oxideres. 
Der findes dog også fine besvarelser, hvor der er angivet strukturtegning for den del af cho-
lesterolog cholestenon, hvor ændringer i C-atomets oxidationstrin forekommer. Endvidere er 
der tydelig angivelse af O-atomets oxidationstrin i henholdsvis O2 og H2O2. Besvarelserne 
er koblet med en samlende tekst. Sådanne besvarelser er forholdsvis klassespecifikke. 
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b) Forklar, at forskellen i de målte absorbanser gør det muligt at bestemme cholesteroltallet. 

Som helhed har opgave 4 om cholesterol vist sig at være sættets sværeste opgaver. Hvor det-
te ikke var forventet i a), var det mere forventeligt i delopgave b). Mange elever har sprun-
get 4b helt over, andre har svært ved at finde de væsentlige pointer, som bør inddrages. En 
del af problemet kan hænge sammen med, at teksten frem til selve delopgaven har været så 
lang, at der er elever, som har mistet overblikket og ikke har nået at vende tilbage til opga-
ven senere. Besvarelsen bør omfatte inddragelse af Lambert-Beers lov og enzymets betyd-
ning i forsøget, herunder hvorfor man benytter sig af blindprøven. Selvom ikke mange ele-
ver er kommet hele vejen igennem, så er der dog eksempler på meget flotte besvarelser, 
hvor eksaminanderne viser et meget stort fagligt overblik. 

 
Opgave 5: Binding til et enzym 
Kommentarer til delopgaverne 

a) Beregn pKb for tris og pKs for trisH
+
 ved 25 °C. 

Problemfrit for de fleste. Delopgaven er den som klares bedst i hele sættet.  
Typefejl: For mange betydende cifre i svaret. 
 

b) Beregn pH i en 0,10 M opløsning af tris ved 25 °C. 

Atter en delopgave, hvor langt de fleste eksaminander er på relativ hjemmebane. De fleste 
benytter den reducerede formel for beregning af pOH i en svag base, hvilket tidligere er ud-
meldt, som en acceptabel fremgangsmåde, såfremt der er tilknyttet et argument for at brugen 
af formlen er acceptabel. Typisk vil et sådant argument være i form af en vurdering af pKB 
størrelse (mellem 4 og 10). Der er dog mange eksaminander, som glemmer at argumentere 
acceptabelt for brug af formlen. Typisk skriver de ”at man kan på pKB se at der er tale om en 
svag base”, men dette er ikke et rimeligt argument, da de er nødt til at svare på, hvordan 
man kan se, at der er tale om en svag base. Her mister en del eksaminander nogle point, som 
de må formodes godt kunne have fået, hvis de trænes i at benytte et acceptabelt argument for 
brugen af den reducerede formel. 
Typefejl: Mangler argument for brug af reduceret formel ved beregning af pOH. 
 

c) Beregn pH i pufferopløsningen ved 25 °C. 

Brugen af pufferligningen er traditionelt et emne, som volder en del elever problemer. Der 
er dog mange eksaminander, som slet ikke giver sig i kast med opgaven. En del eksaminan-
der har problemer med, hvad der præcist skal indsættes i pufferligning som stofmængde af 
base og syre. 
For nogle eksaminander kunne en hjælp måske ligge i at arbejde med denne type kemiske 
problemstilling, som et eksempel på en ”forskydning i en ligevægt” (fx benytte Start-
Tilvækst-Ligevægts skema). 
Typefejl: Fejl i beregning af n(base) og n(syre) før de indsættes i pufferligningen. 
 

d) Afgør, om ligevægten har indstillet sig til dette tidspunkt. 

En kompliceret ligevægts-termokemi opgave, som kræver,at eksaminanderne har et godt 
overblik over den metode, som de skal bruge. Faktiske er der mange, som viser, at de har 
dette overblik, og opgaven klares rimeligt godt af mange elever. 
De fleste eksaminander beregner ligevægtskonstanten ud Van´t Hoffs ligning, samt reakti-
onsbrøken Y ud fra de opgivne stofmængdekoncentrationer. Herefter sammenlignes størrel-
serne en K og Y, og det konkluderes, at der ikke er ligevægt. Andre regner tilvækst i Gibbs-
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energi og argumenterer på denne baggrund, at der ikke er ligevægt. 
Typefejl: kJ og J i samme ligning. Mangler enhed på K og Y.  

 
e) Bestem, hvor stor en procentdel af lysozymmolekylerne der er bundet til eosinY, når der er 

opnået ligevægt. 

Meget få har regnet på denne eller kommer hele vejen igennem. Der er dog også eksempler 
på elever med stort overblik, som får regnet delopgave helt igennem. 
Typefejl: Glemmer at trække forskydningen fra i reaktanterne. Benytter stofmængder i re-
aktionsbrøken, i stedet for aktuelle koncentrationer. 

Bemærkninger til de enkelte opgaver: Opgavesæt 2 
Opgave 1: Acrylsyre 
Censorkommentarer 
”Umiddelbart en glimrende startopgave, der ikke burde volde de store problemer.” 
 
Kommentarer til delopgaverne 

a) Bestem stofmængdekoncentrationen af propensyre i den vandige opløsning af acrylsyre. 

Langt de fleste elever klarer fint dette spørgsmål, stiller beregningerne pænt op, inddrager 
stofmængdeforholdet, husker enheder og angiver facit med et rimeligt antal betydende cifre. 
Typefejl: Der byttes rundt på de to voluminer. Forholdet mellem reaktanterne omtales ikke. 
Det samlede volumen (21 mL) benyttes. 

 
b) Forklar, idet du inddrager reaktionsskema I, at opløsningen er basisk i ækvivalenspunktet. 

Foreslå en egnet indikator. 

Opgaven er todelt, og bestemmelse af indikator vægtes højest. En censor skriver: ”Det første 
delspørgsmål er overraskende problematisk. Meget få elever formår at argumentere fyldest-
gørende for, at opløsningen i ækvivalenspunktet indeholder en svag base. Mange ignorerer, 
at de bliver bedt om at inddrage reaktionsskemaet i forklaringen (hvilket ellers kunne være 
en god hjælp!), og en del svar afslører, at eleverne ikke altid har en særlig klar opfattelse af 
begrebet ækvivalenspunkt”. Censorkorpset delte denne opfattelse af eksaminandernes be-
svarelser. 
Langt de fleste eksaminander har besvaret delopgaven om indikator, hvor de fleste også an-
førte et omslagsintervalsom baggrund for valget af indikator. Som beskrevet ovenfor kneb 
det til gengæld meget med første del, hvor de skal begrunde, at der er tale om basisk opløs-
ning. 
Typefejl: Problematisk argumentation, fx ”opløsningen er basisk fordi pH er større end 7” 
og lignende. 

 
Opgave 2: Et syntetisk duftstof 
Censorkommentarer 
”Rigtig god opgave. Fin indledning efterfulgt af reaktionsvejen for syntesen, som vi kender det. 
Meget fint at molarmasserne er opgivet.” 
”God vekslen mellem ”lette” point og lidt mere ”tunge” point i denne opgave.” 
 
Kommentarer til delopgaverne 

a) Angiv reaktionstype for reaktion I. 

Forventningen var, at eksaminanderne svarede reduktion og begrundede det med enten æn-
dring i oxidationstal eller identifikation af reaktanten som en aldehyd og produktet som en 
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primær alkohol. Begge svar accepteres. Rigtig mange svarer dog addition med mere eller 
mindre begrundelse om, at der brydes en dobbeltbinding, hvilket jo sådan set er rigtigt ob-
serveret i det konkrete tilfælde. Det har givet anledning til at granske gymnasielærebøgerne 
nærmere på dette punkt, og med deres definition af additionsreaktioner, kan man godt forstå, 
at mange elever har tænkt i denne retning. Lærebøgerene præsenterer dog typisk addition i 
forbindelse med alkener, og ikke aldehyder/keton, hvorimod omdannelsen af aldehyd til 
primær alkohol i lærebøgerne præsenteres som en reduktion. Derfor er vurderingen, at ek-
saminander, som svarer addition i dette konkrete tilfælde, svarer i overensstemmelse med 
lærebøgernes definition af addition (brydning af en dobbeltbinding), men samtidig ser de 
bort fra den viden, de bør have om aldehyders klassiske reaktioner, og derfor kan svaret ad-
dition ikke tildeles fuldt point. Meget afgørende for pointtildeling er dog, at der tilknyttet re-
aktionstypen er angivet en kort faglig begrundelse. Generelt ved besvarelse af denne type-
opgave tæller svar, der tager udgangspunkt i de konkrete kemiske stoffer højere, end mere 
eller mindre afskrivning af en lærebogsgenerelle definition. 
Typefejl: Forskellige andre reaktionstyper, især addition. 
 

b) Beregn udbyttet af B i procent af det teoretiske udbytte. 

Klares forholdsvist problemfrit. 
Typefejl: Mangler angivelse af reaktionsforholdet 1:1 og benytter molarmassen for A. 
 

c) Angiv, hvilken funktionel gruppe der dannes ved reaktion II. Bestem en mulig struktur for C. 

Argumenter ud fra integralkurve, kemiske skift og koblingsmønster. Benyt eventuelt bilag 1. 

Censor kommentar: ”En fremragende opgavetype, der ligger meget tæt på den videnskabeli-
ge virkelighed: puslespillet skal gå op! Langt fra alle løser dog opgaven fuldtud, men det var 
næppe venteligt.” 
Analyse af spektre kan være omfattende med mange muligheder for fejl. Opgaven blev 
krydret med en angivelse af funktionel gruppe, et 1H-NMR-spektrum og en angivelse af en 
mulig struktur. Tanken med den funktionelle gruppe var at lede eleverne på vej, og at analy-
sen ville vægte mindre. Det viser sig dog, at kun få eksaminander kommer rimeligt hele ve-
jen men også, at en del får lavet delelementer, som er fornuftige. Mange glemmer dog este-
ren, eller får ikke analyseret spektret tilstrækkeligt eller ikke lavet et rimeligt bud på C. Ge-
nerelt skal man her tage en helhedsvurdering af de konkrete elementer, som eksaminanden 
faktisk for præsenterer. 
Der er især et punkt, hvor eksaminanderne har problemer. Analyse af spektret kan foregå 
fornuftigt, men problemet opstår, når der skal kobles til en konkret struktur. Man bør måske 
i den daglige undervisning lægge mere vægt på, at eleverne kan koble analysen af spektret 
til en konkret (og korrekt) kemisk struktur. Eksaminanderne kan fx begynde kobling med at 
fokusere på de kendte strukturer i molekylet, som kendes på forhånd (det er kun R som er 
ukendt). Dette vil reducere omfanget af signaler, som kan tilordnes den ukendte gruppe R. 

 
Opgave 3: Ny medicin til behandling af ADHD 
Censorkommentarer 
”En rigtig glimrende opgave, med et spændende og meget aktuelt emne, der kommer elegant rundt i 
mange fagområder, og fint viser hvordan fagets discipliner støtter hinanden. En udmærket progres-
sion i opgaven fra et meget let spørgsmål a til et næsten umuligt spørgsmål e!” 
”Opgaven starter med en lille fin indledning omkring historien for lægemidlet. Vedkommende og 
relevant og fortsætter så med angivelse af strukturen for amotoxetion. Delopgaverne er velkendte, 
præcise og her befinder vi os på A-niveau stoffet.” 
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”God opgave hvor der igen er fokus på at elevernes kemiske forståelse. Fin vekslen mellem kom-
menteringsopgaver og regneopgaver. MEN der er for meget tekst til og alt for meget regnearbejde i 
opgave d.” 
 
Kommentarer til delopgaverne 

a) Anfør stoffets molekylformel. Benyt bilag 2. 

Der forventes, at der er en eller anden form for dokumentation af den bestemte molekylfor-
mel. Som udgangspunkt skal et korrekt udfyldt bilag benyttes som dokumentation, men en 
tegning, der viser alle atomer med bindinger, fx ved hjælp af ChemSketch,blev accepteres. 
Hvis kun en korrekt molekylformlen er angivet, og der ikke er en form for dokumentation, 
betragtes svaret ikke som fyldestgørende og der er trækkes et mindre antal point. Mangler 
dokumentation og er der mindre fejl i formlen gradueres efter omfanget af fejlen. 
Typefejl: Glemmer H-atom ved nitrogen. Sætter et forkert antal H-atomer ved C-atomer i 
aromatisk ring. 
 

b) Beregn syrebrøken for atomoxetin i blodet med pH 7,4. Kommenter værdien i forhold til op-

tagelse af atomoxetin. 

Todelt spørgsmål, hvor beregningsdelen vægtes højest. Delopgaven klares for en stor del af 
eksaminanderne på tilfredsstillende vis. 
 

c) Forklar, hvordan de tre IR-spektre af atomoxetin, A og B kan skelnes fra hinanden ved 

hjælp af karakteristiske absorptionsbånd over 1500 cm
-1

. 

Censor kommentar: ”Et glimrende spørgsmål i IR-spektroskopi, som mange elever løser 
fornuftigt og en del løser perfekt!” 
Censor kommentar: ”Ny indpakning at eleven selv skal forudsige et spektrum frem for at 
analysere.” 
Omfanget af forklaring skal omfatte, at A kendes ved et absorptionsbånd fra OH (og dets 
omtrentlige placering), B indeholder en primær amin, som kendes ved to absorptionsbånd i 
intervallet 3300 cm-1 til 3500 cm-1 eller et bånd omkring 1600 cm-1og atomomoxetin inde-
holder en sekundær amin, som kendes ved et bånd (og dets omtrentlige absorptionsbånd) 
(det samme gælder for A). Der er også eksaminander, som beskriver to af stofferne, og så 
anfører, at den tredje kan findes ved udelukkelse, da man har identificeret de to andre. Dette 
accepteres, da opgavens tekst kan læses, at man har de tre spektre liggende foran sig, og i 
dette tilfælde kan man ved identifikation af de to konkludere, hvordan det tredje stofs spek-
trum ser ud. 
Generelt klarer eksaminander delopgaven pænt. Denne lidt omvendte IR-opgaver, ser ud til 
at fungere godt for stor del af eksaminanderne. 
 

d) Beregn stofmængdekoncentrationen af atomoxetin i patientens blod et døgn efter indtagelse 

af kapslen. 

Censor kommentar: ”Et spørgsmål hvor man skal regne meget, og hvor meget kan gå galt. 
Der er nu mange rigtig mange (næsten) perfekte besvarelser af spørgsmålet.” Flere censorer 
har lignende kommentarer. Der er således tale om en omfattende delopgave, hvor eksami-
nanderne skal holde styr på en del detaljer, for at komme hele vejen igennem.  
Typefejl: Glemmer de 85 % eller regner med 24 timer. Begge disse betragtes som mindre 
fejl. Resultatet som mg/L. Dette betragtes som en større fejl. Forkert hastighedskonstant. 
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e) Forklar, hvorfor fordelingsforholdet for atomoxetin er meget større ved pH 9 end ved pH 4 i 

vandfasen. Inddrag både atomoxetins struktur og syre-baseegenskaber. 

Sammen med 4c og 5e er dette sættes sværeste delopgaver. Klares kun af de færreste. Der 
skal også mange forskellige kemifaglige komponenter i sving. Elementer i besvarelsen er, 
betydning af størrelsen af Kf i forhold til stoffernes opløselighed, beskrivelse af atomoxetin-
supolære og polære strukturer, betydning af atomoxetins base egenskab (ladet og ikke-ladet) 
koblet til pH. Det er vigtigt ved bedømmelsen at vurdere om eksaminanden har en generel 
forståelse af problemet og kan formidle dette, snarere end at fokusere på manglende detaljer. 
Opgavetypen er god til at differentiere i den høje ende af karakterskalaen. 

 
Opgave 4: Chlorophyl i spinat 
Censorkommentarer 
”En fin problemstilling som kobler en af kemifagets eksperimentelle metoder med en anvendelse i 
biologi/biokemi. Første del går godt, men så går det støt ned af bakke.” 
 
Kommentarer til delopgaverne 

a) Marker alle de oxygenholdige funktionelle grupper i chlorophyl b. Angiv, hvilke stofklasser 

de tilhører. Benyt bilag 3. 

Besvares uden større problemer af de fleste.  
Typefejl: Estergruppe opfattes som en keton og ether (som ikke er en del af kernestof). Al-
dehyd omtales som keton. 
 

b) Vis, at den molare absorptionskoefficient for chlorophyl b ved 645 nm er 4,13⋅10
4
M

-1
⋅ cm

-1
. 

Censor kommentar som rammer besvarelserne godt: ”Et drømmespørgsmål. Desværre går 
det ikke så godt. Det ser ud til, at eleverne ikke har den træning man må forvente i at plotte 
data og kommenterer hvorvidt modellen er god eller ej dvs. kommentere R2

≈1 og b≈0 og at 
Lambert Beers lov er opfyldt at: .” 
Typefejl:Uklar formulering af omsætningen fra regressionens hældning til den molare ab-
sorptionskoefficient og den tilknyttede enhed. Bestemmer den molare absorptionskoefficient 
ud fra kun en måling. Omtaler ikke Lambert-Beers lov. I visse besvarelser optræder faktoren 
104 uden forklaring. 

 
c) Beregn indholdet af chlorophyl a og af chlorophyl b i spinat. Resultaterne skal angives i 

mg/100 g spinat. 

Få eksaminander får opstillet et ligningssystem med to ubekendte ud fra viden om, at ab-
sorptionerne skal adderes. Men der er en del eksaminander, som alligevel giver sig i kast 
med opgaven, og kommer frem til koncentrationer for chlorophyl a og b. Disse koncentrati-
oner omsættes så til mg/100 g spinat. Hvis den sidste del, dvs omsætningen fra stofmæng-
dekoncentration til mg/100 g spinat, foregår korrekt, betragtes dette som en væsentlig del af 
løsning af opgaven. 
 

Opgave 5: Opsamling af carbondioxid 
Censorkommentarer 
”Spændende tema. Viser at kemi ikke kun handler om medicin og alkohol, men at der er brug for 
kemisk viden i mange andre sammenhænge. Der er dog for mange ”bolde” i spil i spørgsmål 5c – 
det tager gejsten fra ”middeleleverne”.” 
”En fin, afrundet og sammenhængende opgave, der glimrende illustrerer anvendt termodynamik. 
Jeg synesgodt om det sidste spørgsmål, hvor eleverne virkelig får lejlighed til at demonstrere evne 



 22 

til at anvende videnpå nye problemstillinger. Eleverne er så ikke nødvendigvis lige så begejstrede-
for spørgsmålet som jeg er!” 
 
Kommentarer til delopgaverne 

a) Beregn massen af carbondioxid, der maksimalt kan absorberes af skrubberen. 

Typeopgave som ikke volder større problemer. 
Typefejl: Bruger forholdet 2:1 omvendt. Fejl i molarmasserne. Bruger M for forkert stof. 
 

b) Beregn ∆H
ө
for reaktion I. Argumenter for, hvad der sker med skrubberens temperatur, når 

carbondioxid reagerer i skrubberen. 

Todelt opgave, hvor bestemmelse af entalpitilvæksten vægtes højest. Beregning af entalpi-
tilvæksten udgør ikke et større problem for de fleste eksaminander, men omfanget af doku-
mentation for beregningerne er i nogle tilfælde problematiske. Visse eksaminander nøjes 
som dokumentation for beregningerne at opskrive en meget generaliseret formel for bereg-

ning af tilvæksten i entalpi ( ) og deref-
ter præsentere resultatet af beregningen, fx ud fra et regneark eller et matematikprogram. 
Dette er ikke tilstrækkelig dokumentation. Til en fyldestgørende besvarelse forventes, at ek-
saminanden opskriver udtrykket til beregning af ∆Ho med kemisk formler, dernæst viser ud-
trykket med indsatte talværdier og til sidst resultatet af beregningerne med korrekt brug af 
enheder og betydende cifre. Det kan være en fordel at øve eleverne i denne fremgangsmåde, 
blandt andet fordi det giver bedre mulighed for at bedømme en eventuel fejl. 
Den sidste del af opgaven giver en god fornemmelse for eksaminandernes begrebsforståelse. 
Mange eksaminanderargumenterer ud fra entalpitilvæksten, at reaktionen er exoterm, og 
nogle fortsætter derefter med ”idet reaktionen er exoterm, afgiver skrubberen varme, hvorfor 
dens temperatur må falde”.  
Typefejl: Glemmer sidste del af opgaven. Forkert tabelopslag. Glemmer koefficienter i be-
regningerne.  
 

c) Beregn antallet af skrubbere af den omtalte type, som rumfartøjet skal forsynes med. 

En censorkommentar beskriver eksaminandernes besvarelse fint: ”Dette spørgsmål er omfat-
tende. Der er rigtig mange ting, der skal udregnes. Jeg tror, at mange begynder at få proble-
mer med tiden, så det går lidt for hurtigt, at få besvaret dette spørgsmål, men det er et rigtig 
godt kemispørgsmål.” Mange eksaminander kommer helt - eller næsten helt - igennem op-
gaven. 
Typefejl: Glemmer 3 mand eller 10 dage. Bestemmer m(LiOH) ved gange m(CO2)med 75 
og dividere med 100. Dividerer m(CO2) med 3,9 kg. Dividerer m(CO2) med 75 g. 

 
d) Beregn ligevægtskonstanten for reaktion I ved 20 °C. Kommenter resultatet i forhold til 

lithiumshydroxids evne til at absorbere carbondioxid. 

Todelt spørgsmål, hvor beregningen vægtes højest. En typeopgave hvor en del eksaminan-
der får beregnet ligevægtskonstanten. Første beregnes∆S

ө, hvorefterligevægtskonstanten be-
regnes ved hjælp afvan't Hoffs ligning. Mange eksaminander, som får beregnet K, kommen-
terer fornuftigt ud fra K’s størrelse. Der mange eksaminander, som undlader enheder på li-
gevægtskonstanten. Det er vigtigt, at ligevægtskonstanten præsenteres med en relevant en-
hed i besvarelsen.  
Typefejl:Beregner ∆G

ө ud fra tabelværdier. Omregner af kJ til J. Enhed på ligevægtskon-
stanten mangler. Glemmer kommentaren. 
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e) Gør rede for, at de viste processer fører til isolering af carbondioxid. Du skal forklare, hvad 

der sker i B, C og D, og hvad der sker ved 1 og 2. De forskellige temperaturer skal inddra-

ges i redegørelsen. Anvend eventuelt bilag 4. 

Følgende censorcitater beskriver godt de fleste censorers holdning til opgaven: ”Som opga-
vetype er dette umiddelbart en interessant nyskabelse – ydermere med en teknisk dimension. 
I bund og grund et yderst prisværdigt initiativ!” 
”Det er svært at vurdere om opgaven var for svær eller om eleverne bare var i tidsnød også 
blev det denne opgave, som ikke blev besvaret. Af dem der besvarer den, er der da bestemt 
fornuftige besvarelser, hvor relevante ligevægtsbetragtninger bliver anført.” 
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Uofficiel statistik: Kemi A, stx maj-juni 2012 
Kemi A, stx maj-juni 2012: Samlet statistik 
 

Antal til skriftlig eksamen 1248 
Gennemsnit 6,36 
Antal beståede 1092 
Gennemsnit for beståede 7,29 

 
Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 
Antal 6 150 99 238 339 278 137 
Frekvenser 0,5 12,0 7,9 19,1 27,2 22,4 11,0 
Frekvenser for beståede   9,1 21,8 31,0 25,5 12,5 
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Kemi A, stx maj-juni 2012: Sæt 1 og sæt 2 
Statistik for elever til skriftlig kemi A i stx for delt på de to eksamenssæt. Sæt 1 svarer til prøven 
den 25. maj 2012, og sæt 2 svarer til prøven den 7. juni 2012. Statistikken omfatter alle eksaminan-
der til skriftlig prøve i kemi A under stx-ordning. 
 

 Sæt 1 Sæt 2 
Antal til skriftlig eksamen 195 1053 
Gennemsnit 6,62 6,31 
Antal beståede 174 918 
Gennemsnit for beståede 7,42 7,26 

 
Karakterer: Sæt 1 -3 00 02 4 7 10 12 
Antal 0 21 12 43 49 44 26 
Frekvenser 0,0 10,8 6,2 22,1 25,1 22,6 13,3 
Frekvenser for beståede   6,9 24,7 28,2 25,3 14,9 
Karakterer: Sæt 2 -3 00 02 4 7 10 12 
Antal 6 129 87 195 290 235 111 
Frekvenser 0,6 12,3 8,3 18,5 27,5 22,3 10,5 
Frekvenser for beståede   9,5 21,2 31,6 25,6 12,1 
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Kemi A, stx maj-juni 2012Studieretningsfag 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 377 871 
Gennemsnit 5,84 6,59 
Antal beståede 312 780 
Gennemsnit for beståede 7,08 7,37 

 
Karakterer:  
Studieretningsfag 

-3 00 02 4 7 10 12 

Antal 2 63 34 71 95 76 36 
Frekvenser 0,5 16,7 9,0 18,8 25,2 20,2 9,5 
Frekvenser for beståede   10,9 22,8 30,4 24,4 11,5 

 
Karakterer:  
Valgfag 

-3 00 02 4 7 10 12 

Antal 4 87 65 167 244 203 101 
Frekvenser 0,5 10,0 7,5 19,2 28,0 23,3 11,6 
Frekvenser for beståede   8,3 21,4 31,3 26,0 12,9 

 

 
 
Statistik for særlige fokuspunkter ved kemi A, stx maj-juni 2012 

 Aflevering af opgavebesvarelse Køn 
 Skrevet i hånden Skrevet på computer Piger Drenge 

Antal 501 747 750 498 
Procent 40,1 % 59,5 % 60,1 % 39,9 % 
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Typeord i skriftlige kemiopgaver 
I skriftlige opgavesæt i kemi benyttes en række gennemgående ord, når de enkelte spørgsmål stilles. 
Disse typeord kan ofte give en anvisning på, hvad der forventes i besvarelsen, for at den vurderes 
som fyldestgørende. Det kan derfor være en fordel at give en beskrivelse af typeordene. Listen er 
ikke endegyldig, men vil løbende blive revideret, både med hensyn til hvilke typeordlisten indehol-
der, og hvordan deres anvendelse beskrives. Ved udarbejdelsen af opgavesæt er opgavestillerne 
ikke bundet til kun at anvende typeord fra listen. Det kan være nødvendigt i visse situationen at be-
nytte andre ord og vendinger, for at beskrive det ønskede indhold i besvarelsen af en opgave. Men 
hvor det er muligt vil typeord blive anvendt. Det er også vigtigt, at typeordenes anvendelse i en 
konkret opgave altid skal læses i den sammenhæng, de indgår i. 
 
Afstem 
Anvendes normalt i forbindelse med at et reaktionsskema skal afstemmes. Omfanget af en medføl-
gende tekst, som beskriver fremgangsmåden ved afstemningen, vil afhænge af reaktionstypen. Fx 
vil en afstemning af en redoxreaktion kræve mere dokumentation end de fleste andre reaktionstyper. 
Ved helt simple afstemninger kan en medfølgende tekst undlades. 
 
Anfør 
Et kort præcist svar med brug af relevant fagligt begreb. Det forventes ikke, at svaret også omfatter 
en begrundelse. 
 
Angiv 
Et kort præcist svar med en kort faglig begrundelse for svaret. Typeordet anvendes fx i forbindelse 
med bestemmelse af en reaktionstype. 
 
Argumenter 
En påstand skal begrundes ud fra kemifaglige argumenter. Der kan være tale om at inddrage kemisk 
baggrundsviden fra forskellige dele af kemien og at benytte såvel kvalitative som kvantitative for-
hold i argumentationen. 
 

Begrund 
Besvarelsen skal uddybes, så det tydeligt fremgår, hvilke faglige overvejelser, der ligger bag svaret. 
 
Benyt  
Vil typisk anvendes, når der i tilknytning til et opgave er vedlagt et bilag. Det er vigtigt at lægge 
mærke til om, der i opgaveformuleringen står om et sådant bilag skal benyttes eller eventuelt kan 
benyttes. I første tilfælde er det en mangel ved besvarelsen, hvis bilaget ikke er benyttet. 
 

Beregn 
Besvarelsen skal indeholde et beregnet resultat. Beregningerne skal ledsages af forklarende tekst, 
delresultater, enheder, reaktionsskemaer, figurer og formler i et sådant omfang, at tankegangen er 
klar. 
Der skal afsluttes med en afrundende tekst, der kort omtaler, hvad der er beregnet og hvilket resul-
tat, som blev opnået. Der vil blive lagt vægt på om både enheder og talstørrelser er fornuftigt angi-
vet, fx i form af antal betydende cifre. 
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Bestem 
Størrelsen skal findes fx ved aflæsning på graf, beregninger og lignende. Relevante enheder skal 
angives. Der skal afsluttes med en afrundende tekst, der kort omtaler, hvad der er bestemt.Der vil 
blive lagt vægt på, om både enheder og talstørrelser er fornuftigt angivet, fx i form af antal bety-
dende cifre. Typeordet benyttes ofte i forbindelse med bestemmelse af empirisk formel, molekyl-
formel, halveringstid ved reaktionskinetik og beregning af en kemisk forbindelses molarmasse ud 
fra en figur. 
 

Foreslå 

Et eller få udvalgte forslag er normalt tilstrækkelige. Forslag skal fagligt begrundes i en kort tekst. 
 
Forklar 
Besvarelsen skal bygge på kemisk viden og forståelse. Konkrete resultater, figurer eller lignende 
sættes i forbindelse med den teoretiske baggrund. Det kan forekomme, at der er flere forklaringer på 
en problemstilling. 
 
Færdiggør 
Der præsenteres et ufuldstændigt materiale, som skal afsluttes ved brug af kemiske begreber og 
lignende. Anvendes ofte, når der er angivet et ikke afstemt reaktionsskema. Ved besvarelsen forven-
tes angivet de manglende kemiske forbindelser med kemisk symbolik, det vil sige ikke som kemi-
ske navne. 
 
Giv forslag til: 
Se under foreslå. 
 
Gør rede for 
Se under redegør. 
 

Identificer 
Benyttes typisk hvis en kemisk forbindelse eller lignende skal bestemmes ud fra et fremlagt materi-
ale. Materialet kan fx et 1H-NMR spektre eller beskrivelse af resultater fra kemiske eksperimenter. 
 

Inddrag 
Et materiale, fx en figur af en kemisk forbindelse, kemisk begreb, titreringskurver eller lignende, 
skal benyttes, som en del af besvarelse. Brugen af materialet i besvarelsen er en del vurderingen. 
 
Kommenter 
Optræder normalt som et delspørgsmål, hvor en kemisk størrelse er beregnet eller bestemt. Resulta-
tet skal efterfølgende sættes i relation til relevant kemisk viden. Der er tale om en relativ kort faglig 
beskrivelse af betydningen af det opnåede resultat. Fx kan der være tale om kort at forklare betyd-
ningen af en beregnet termokemisk størrelse. 
 
Marker 
Anvendes normalt, når et kemisk begreb eller struktur skal vises på en figur af en kemisk forbindel-
se. Det kan fx dreje sig om at visse relevante atomer i en strukturformel, asymmetriske C-atom, 
funktionelle grupper. Som regel vil et bilag være vedlagt til brug. Det forventes ikke, der er en med-
følgende forklarende tekst. Der vil blive lagt på, om der er foretaget en korrekt markering, men også 
om der er foretaget forkert markeringer. 
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Navngiv 
Vil typisk anvendes ved navngivning af kemiske forbindelser. Der kan i den konkrete situation være 
stillet særlige krav til navngivningen, fx at der skal være tale om den kemiske forbindelses systema-
tiske navn. Det forventes ikke, at der angives en forklaring på navnet. Navngivning følger som ud-
gangspunkt Kemisk Ordbog. For mere almindelige kemiske forbindelser accepteres trivialnavn, fx 
vand og ammoniak. Automatiske navngivningsprogrammer må gerne benyttes. Der skal dog angi-
ves et dansk navn, selv om et program giver et engelsk navn for stoffet. 
 
Opskriv 
En kortfattet opskrivning af fx et kemisk begreb eller kemisk struktur, som ikke behøver ledsages af 
en uddybende tekst. 
 

Redegør/Gør rede for 
En redegørelse er en struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en kemisk problemstilling. Fx 
kan redegørelsen dreje sig om en kobling mellem en kemisk forbindelses struktur og dets egenska-
ber. 
 
Vis 
En påstand fremsættes. Der skal fremlægges passende kemisk dokumentation, som viser, at påstan-
den er korrekt. Dokumentationen kan fx inddrage beregninger, fremstilling af graf og tegning af 
strukturer, men det er væsentligt, at dokumentationen knyttes sammen af en tekst, som efterviser 
påstanden. Typeordet benyttes ofte i forbindelse med at undersøgelse af en kemisk reaktions orden.  
 

Vurder 
På baggrund af kemisk viden og eventuelt en analyse af eksperimentelle resultater bedømmes en 
kemisk relevant problemstilling. Der afsluttes med en kort konklusion. 


