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Kort om den skriftlige prøve i kemi A stx 2013 
Der blev afholdt to skriftlige prøver i kemi A, henholdsvis den 24. maj (omtales som sæt 1) og den 
4. 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 2013 
Til sidst i evalueringen findes den uofficielle statistik over karaktererne ved den skriftlige eksamen i 
kemi A i stx 2013, som er fremkommet i forbindelse med censurmødet. 
 
Før udtrækket var der ifølge den uofficielle statistik tilmeldt 1387 elever til skriftlig prøve i kemi A. 
Det tilsvarende tal i 2012 var 1301 elever. Tallet omfatter både elever fra stx og kursister fra 
VUC’er, som følger kemi A stx-ordningen. Efter udtrækket skulle 1344 elever til den skriftlige prø-
ve i kemi A, hvilket svarer til, at ca. 97 % af kemi A eleverne blev udtrukket til skriftlig prøve i 
kemi på stx/hf. Til den skriftlige prøve i kemi A stx blev der på censormødet afgivet karakterer sva-
rende til i alt 1310 eksaminander1. Forskellen mellem eksaminander i udtrækket og til prøven skyl-
des primært frafald på VUC institutioner. Der er dog tale om en mindre stigning i forhold til antallet 
af eksaminander i 2012 (1248).  
 
Karaktergennemsnittet for alle eksaminander under stx-ordningen blev 6,49 (2012 var gennemsnit-
tet 6,36). For eksaminanderne, som fik 02 eller derover, var gennemsnittet 7,63 (i 2012 7,29), og 
85,5 % af eksaminanderne fik en karakter, så de bestod prøven (til sammenligning var dette tal i 
2012 87,5 %). Niveauet svarer således til de senere års niveauer, selvom der er flere, som ikke be-
står i 2013 end de sidste par år. På trods af dette er gennemsnittene højere i 2013, hvilket tyder på et 
generelt skifte mod højere karakterer i forhold til de seneste år. Gennemsnittene for alle eksaminan-
der dækker endvidere over større forskelle mellem de enkelte skoler. Variationen i gennemsnit på 
de enkelte hold ligger fra hold omkring 2 til hold med gennemsnit omkring 10. De fleste hold har et 
gennemsnit omkring 6-8. Den gennemsnitlige holdstørrelse er ca. 11 elever pr hold. Ud af de sam-
lede antal elever til den skriftlige prøve til kemi A var der 3,9 %, som havde studieretningen med 
bioteknologi A (51 eksaminander2). Eksaminander, som er til skriftlig prøve i både bioteknologi A 
og kemi A, er fordelt på relativt få skoler, hvilket illustreres ved at 31 af de 51 eksaminander er for-
delt på 5 skoler3. 
 
Ved den skriftlige prøve maj-juni 2013 var der to forskellige opgavesæt under stx-ordningen. Der 
var i 2013 en betragtelig skæv fordeling af antal eksaminander på de to prøvedage, idet 8,4 % af 
eksaminanderne var til prøve første dag og 91,6 % anden dag. Sidst i rapporten kan ses resultaterne 
fra de to prøvedage.  
 

                                                 
1Hertil kommer 25 elever fra Færøerne, som ikke er inkluderet i statistikken. På Færøerne benyttes ikke 7-trinsskalaen 
ved karaktergivning, men den tidligere 13-skala. 
2 Der er tale om et relativt lille antal eksaminander, som ved de skriftlige prøver i maj-juni 2013 var både til skriftlig 
kemi A og bioteknologi A i stx. Til den skriftlige prøve i bioteknologi A var der 1627 eksaminander. 
3 Ved de skriftlige prøver i 2013 var, som for kemi A stx, næsten alle elever i stx med bioteknologi A til den skriftlige 
prøve i bioteknologi A. 
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Det har været diskuteret om, der er forskel på resultaterne for eksaminander med kemi A som stu-
dieretningsfag henholdsvis valgfag ved den skriftlige eksamen i kemi A på stx. Resultaterne ved 
sommereksamen 2011 tydede på, at der kun var mindre forskel mellem studieretningshold og valg-
hold, men den tilsvarende undersøgelse i 2012 viste, at valgholdene generelt klarede sig bedre ved 
den skriftlige prøve i 2012 end studieretningsholdene. Tendensen fra 2012 ser også ud til at være 
gældende ved den skriftlige prøve i 2013. Omkring 22 % af eksaminanderne kom fra studieret-
ningshold, hvilket er væsentligt færre end tidligere. Se eventuelt resultaterne fra den uofficielle sta-
tistik sidst i evalueringsrapporten. 
 
Den uofficielle karakterstatistik viser, at der er fortsat er en stor andel af eksaminander, som ikke 
lever op til de faglige mål for kemi A. I år er procentdelen større end de senere år, idet der er om-
kring 14,5 %, som ikke består (de senere år har andelen ligget omkring 12-13 %)4. En betragtelig 
del af disse eksaminander leverer en besvarelse, som er langt fra det acceptable, og som også ligger 
et stykke vej fra at kunne bestå. På censormødet blev problemet berørt, og det var en generel obser-
vation, at en del faglige problemer kan relateres til de dele af det faglige kernestof, der typisk er 
arbejdet med i 1.g og 2.g. Paradoksalt kunne en del af disse eksaminander komme med, om ikke 
fuldt korrekte, så rimelige bud på besvarelser af typeopgaver inden termokemi og reaktionskinetik, 
mens det kniber væsentligt med klassiske stofmængdeberegninger og syre-basekemi. Karaktererne 
for de eksaminander, som bestod prøven, er endvidere forskudt mod højere karakterer end fordelin-
gen i den internationale ECTS-skala. Ved dette års skriftlige prøve var der flere eksaminander, som 
fik karakterne 7, 10 og 12 end set i de senere år. Kombineres de to tendenser, flere som ikke består 
og forskydning mod højere karakterer, tyder det på, at der er sket en større polarisering i elevernes 
faglige niveau blandt eksaminanderne til de skriftlige prøver 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 få har rettet begge sæt. Derudover har censorer-
ne efter endt censur givet skriftlige kommentarer til opgavesættene. Ved censuren i juni 2013 med-
virkede 22 censorer.  
 
Bedømmelse  
Ved den skriftlige prøve bedømmes det, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til 
kemi A’s faglige mål, herunder anvendelsen af fagets kernestof. Der gives én karakter på baggrund 
af en helhedsvurdering. Som hjælp til fastsættelsen af karakteren tildeles point for hver delopgave 
ud fra følgende principper: For hver delopgave gives op til 10 point, der gives 0 point for den i for-
hold til delopgaven værdiløse besvarelse eller ingen besvarelse, og der gives 10 point for den fyl-
destgørende besvarelse.  
 
 

                                                 
4 Der er nogen forskellen mellem stx og VUC-institutioner. Generelt er der større spredning for kursisterne fra VUC end 
på stx. For stx-institutioner alene bestod 86,1 %, gennemsnittet for alle var 6,56 og for eksaminander, som bestod, var 
gennemsnittet 7,65. De tilsvarende tal for VUC-institutioner blev 73,3 %, 5,69 og 8,03. De fleste eksaminander kommer 
fra stx-institutioner (95,1 %). 
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Karakterfastsættelsen foretages herefter ud fra følgende;  

− de tildelte point  

− en vurdering om besvarelsen er ledsaget af forklarende tekst, reaktionsskemaer, udregnin-
ger, figurer og kemiske formler i et sådant omfang, at tankegangen klart fremgår 

− en helhedsvurdering af opgavebesvarelsen 
 
Karaktergivningen er ikke udelukkende et spørgsmål om fejlfinding, men der lægges også vægt på, 
om det fremgår af eksaminandens besvarelse, at denne har forstået de problemstillinger, der arbej-
des med og kan præsentere overvejelser og løsninger på en rimelig måde. 
 
Det kan ikke på forhånd angives, hvad der præcist kræves for at opnå en bestemt karakter, da helheds-
vurderingen er afgørende for den konkrete karakterfastsættelse. Det tilstræbes i opgavesættet, at der er 
en vis progression i delopgavernes sværhedsgrad, således at de første delopgaver ofte er forholdsvist 
nemme, mens de sidste delopgaver oftest kun forventes at kunne besvares fyldestgørende af de fagligt 
dygtigste eksaminander. Som en ledetråd for, at en eksaminand kan bestå, kan det angives, at eksami-
nanden typisk bør kunne besvare a) og b) delopgaverne på et acceptabelt niveau. Det betyder ikke, at 
de skal være perfekt besvaret. 
 
Kort om opgavesættene 
Opgavesæt 1 består af 4 opgaver med 17 delopgaver, mens opgavesæt 2 består af 4 opgaver med 16 
delopgaver. Det er tidligere udmeldt, at der ikke kan forventes et bestemt antal opgaver eller delop-
gaver i opgavesættet. Denne udmelding er fortsat gældende. 
 
Generelt peger censorernes kommentarer på tilfredshed med sættene, som indeholder interessante 
og aktuelle problemstillinger, der kommer godt rundt i kemis kernestof og peger på kemis anvende-
lighed til forståelse af fx hverdagsproblemer. Opgavesættene indeholder både klassiske regneopga-
ver og opgaver, som giver eksaminanderne mulighed for at kombinere forskellige stofområder 
og/eller oplysninger. Der er således ros til opgavekommissionen for både at have udarbejdet interes-
sante opgaver og overkommelige opgavesæt i år. Antallet af delopgaver i sættene er færre end de 
senere års opgavesæt, hvor der typisk har været 18 delopgaver. Censorerne påskønner generelt den-
ne tendens, blandt andet fordi de vurderer, at der herved undgås et tidspres, og at fx de fagligt dyg-
tigere eksaminander får bedre muligheder for komme til bunds i de faglige problemstillinger. Cen-
sorernes vurdering er også, at sættene ikke giver problemer med at differentiere karaktergivningen 
mellem eksaminanderne. Der er således generelt ros fra censorerne til opgavekommissionen for en 
god bredde med hensyn til inddragelse af kernestoffet, for perspektiveringen og for progressionen.  
 
Særlige problemfelter, samt kommentarer og gode råd 
Censorerne har i forbindelse med evalueringen peget på problemfelter, som er udbredte blandt ek-
saminanderne. Endvidere kan der peges på en række gode råd, som der bør arbejdes med i den dag-
lige undervisning, hvor eleverne trænes til den skriftlige prøve i kemi A, fx ved introduktion af ty-
peordene, der benyttes i opgaverne. Det følgende er primært en gentagelse af dele fra tidligere eva-
lueringsrapporter, men de bringes her, således at der ikke er behov for at gå tilbage. 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 2013. Det betyder 
blandt andet, at der er klassiske regneopgaver, at man skal skrive sammenhængende tekst til forkla-
ring af delopgaver, og at man både skal kunne aflæse og fremstille relevante grafer, benytte CAS-
værktøjer eller it-redskaber ved løsning af de kemiske problemstillinger, og at disse skal benyttes på 
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en hensigtsmæssig måde. Desuden kan eksaminanderne ikke forvente, at alle informationer i opga-
veteksterne skal benyttes ved løsningen af en opgave, eller at alle informationer, som skal benyttes 
ved løsning af en delopgave, står umiddelbart før delopgavens tekst. 
 
Talforståelse, herunder brug af betydende cifre og enheder 
Mange eksaminander har en god talforståelse i forbindelse med løsning af kemiske problemstillin-
ger. Men en for stor del af eksaminanderne har fortsat et yderst afslappet forhold til brug af enheder 
og betydende cifre. I bedste fald klistres enheder på til sidst, men det kan gå galt, hvis man ikke er 
fortrolig med en enhed. I værste fald afleveres facit uden enhed og med mange cifre, som rækker ud 
over normalt måleapparaturs nøjagtighed. I den daglige undervisning bør der arbejdes med en rime-
lig brug af betydende cifre i mellemresultater. Der findes eksempler på besvarelser, hvor afrunding 
af mellemresultater sker på en sådan måde, at den endelige besvarelse af opgaven ikke bliver accep-
tabel. En del eksaminander har endvidere en manglende forståelse for, at løsning af kvantitative 
problemstillinger i kemi skal fremstå med realistiske svar. Det hører med til en naturvidenskabelig 
almendannelse at kunne sammenholde beregnede størrelser med fænomener i virkelighed. Man bør 
løbende i undervisningen træne eleverne i korrekt brug af enheder og betydende cifre, samt vurde-
ring af om et resultat er et rimeligt svar ud fra et kemisk synspunkt (der forventes en rimelig sam-
menhæng mellem talstørrelser i opgaven og eksaminandernes svar). Dette er et klassisk problem, 
men det gør det ikke mindre påkrævet at vedblive med at pointere over for eleverne, at kemisk tal-
forståelse i bred forstand spiller væsentligt ind i helhedsindtrykket af en opgavebesvarelse. I delop-
gaver, hvor der er særlig fokus på eksaminandernes evner til at vise forståelse for de kvantitative 
aspekter af kemiske problemstillinger, vil eksaminandernes talforståelse have en vigtig betydning 
for vurderingen. Dette gælder ikke mindst i de mere simple beregningsopgaver inden for kemisk 
mængdeberegning. Der ses ikke sjældent eksempler på en ellers generelt fagligt god eksaminand, 
som med manglende forståelse for betydning af præcision ved kemiske mængdeberegninger, ender 
med at få tildelt den laveste af to mulige karakterer på grund af helhedsindtrykket i besvarelsen. 
Derfor bør der i den daglige undervisning fortsat arbejdes med elevernes talforståelse i kemi. 
 
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-
sabel. 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-
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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.  
Lidt firkantet sagt, kan man sige, at besvarelsen skal indeholde det kemisk relevante, fx tal/data, 
reaktionsskemaer, strukturformler, grafer, figurer, relevant forklarende tekst osv, men hvilket pro-
gram og måde det er anvendt på, er sådan set ligegyldigt - det er ligegyldigt for besvarelsen om man 
har benyttet et regneark, en lommeregner, WordMat, TI-Nspire, Mable eller evt papir og blyant. Det 
betyder fx for omtalte beregning af pH, at ligningen opskrives ved symboler, der indsættes tal, op-
skrives et uafrundet resultat efterfulgt af det afrundede facit. Hvis eksaminanden yderligere ønsker 
at vedlægge udskrift fra det anvendte matematikprogram, kan dette gøres, men det er ikke et krav, 
og en sådan udskrift kan ikke stå alene. Ved dokumentation af løsningerne til kemiopgaverne er det 
den kemiske tankegang, der skal stå klart for censor, ikke brugen af it-redskaberne. 
 
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 
ikke medfølger en forklaring, men at man bare tror at ”automatiserede” udregningsforløb er til-
strækkeligt i besvarelsen. Fx skal man opskrive anvendte beregningsformler og hvad der skal be-
regnes, og når beregningen er foretaget, skal resultatet ”oversættes” til den kemiske situation. Det 
bør, der fortsat arbejdes med i den daglige undervisning. Meget elementære beregningstyper bør 
heller ikke løses ved brug it-redskabernes kommandoer som fx solve. 
 
Programmer i kemi, som fx kan tegne kemiske strukturer og navngive organiske stoffer 
Der anvendes i dag typisk to tegneprogrammer i kemi, som også kan meget andet. Det drejer sig om 
ChemSketch og MarvinSketch. Det er tilladt at benytte denne type programmer i forbindelse med 
besvarelse af de skriftlige opgaver på kemi A. Det gælder fx til navngivning af organiske forbindel-
ser (se nedenfor) eller tegning af strukturformler i organisk kemi. Men kan eksaminanderne finde på 
andre fornuftige anvendelser, hvor programmerne kan bruges i forbindelse med besvarelserne, er 
det også accepteret. Generelt skal eksaminanden huske at dokumentere brugen rimeligt, dvs på en 
sådan måde, at eksaminandens tankegang fremstår tydeligt, uden at censor skal kende det konkrete 
program. Fx hvis en eksaminand bestemmer molekylformlen for et organisk molekyle ved brug af 
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et tegneprogram, skal molekylformlen selvfølgelig angives, men som dokumentation skal en teg-
ning af strukturformlen med alle C- og H-atomer (og evt andre atomer) vedlægges. Herved kan en 
evt fejl i molekylformlen identificeres, på samme måde, som hvis censor sidder med en håndteg-
ning. 
 
Organisk navngivning 
Navngivning følger Dansk Kemisk Ordbog. Dvs. fx skal forbindelsen CH3CHOHCH3 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. Endvidere vil dobbelt- og 
tripelbindinger mellem C-atomer i skriftlige opgaver i kemi A blive betragtet som funktionelle 
grupper. Aromatiske strukturer er ikke medtaget som en del de funktionelle grupper i den gymna-
siale kemiundervisning. Dette skyldes, at der ikke i kernestoffet forventes, at eleverne kender til 
særlige reaktionstyper knyttet til de aromatiske ringe. 
 
Spektroskopi 
Ved opgaver med IR-spektroskopi skal eleverne kunne identificere de vigtigste funktionelle grupper 
og genkende mættethed/umættethed ved inddragelse af bølgetalsområdet over 1500 cm-1. Den gode 
besvarelse omfatter ikke kun angivelse af funktionel gruppe og tilknyttet bølgetalsområde, men 
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. 
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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 og 
1H-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. 
 
Ved bestemmelse af en strukturformel for en kemisk forbindelse med udgangspunkt i et 1H-NMR 
spektrum, er det ikke tilstrækkeligt kun at angive en tabel med bl.a. aflæste kemiske skift, integra-
ler, koblingsmønstre o. lign. og så opskrive en kemisk strukturformel (selvom denne er korrekt). 
Den fulde besvarelse af en sådan identifikationsopgave kræver også, at der er en argumentation, 
som knytter analysen af spektret og den konkrete kemiske strukturformel sammen, fx ved en kom-
bination af kortere forklarende tekst og en illustration på strukturformlen. Den fulde besvarelse skal 
således omfatte analysen af spektret (fx givet ved en tabel), den korrekte struktur og en tydelig mar-
kering, hvorledes signalerne er knyttet til strukturen (hvilke signaler er knyttet til hvilke H-atomer). 
 
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 

                                                 
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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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 
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. 

 
I typeopgaver, hvor reaktionsorden ikke er givet på forhånd, skal de tre reaktionsordner nulte, første og 
anden orden undersøges. Ovenstående fremgangsmåde benyttes for hver af de tre ordner, og der gives 
en afsluttende konklusion på, hvilken reaktionsorden der bedst beskriver data. 
 
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, at eksaminanden kan identificere og beskrive ud fra en konkret kemisk struktur. 
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Termodynamik 
Mange eksaminander klarer i dag opgaver inden for termokemi uden større problemer. Opgaver af 
fx typen beregn entalpitilvæksten for en given reaktion, er for mange eksaminander en typeopgave, 
hvor der ikke er tvivl om, hvad der præcist skal beregnes. Problemet for en del eksaminander er dog 
at præsentere en besvarelse, som har en rimelig dokumentation tilknyttet. I denne type opgaver er 
det centralt, at eksaminanden præsenterer anvendte data på en sådan måde, at det klart fremgår, 
hvilken kobling der er mellem data og konkrete stoffer og deres tilstandsform. Det er ikke en til-
strækkelig fyldestgørende besvarelse at præsentere en meget generaliseret formel for beregning af 

tilvæksten i entalpi (∆�� = ∑ �θ���	
����� − ∑ �θ����������), og derefter præsentere re-
sultatet af beregningen, fx ud fra et regneark eller et matematikprogram, eller indsætte talværdier 
direkte i formlen uden en tydelig kobling mellem stof og data. Dette er ikke tilstrækkelig dokumen-
tation ved besvarelse af opgaven. Til en fyldestgørende besvarelse forventes, at eksaminanden do-
kumenterer sammenhængen mellem et stof (og dets tilstandsform) og data, fx i tabelform eller ved 
opskrivning af udtrykket til beregning af ∆H

o med kemisk formler, og dernæst viser udtrykket med 
indsatte talværdier. Til sidst gives resultatet af beregningerne med korrekt brug af enheder og bety-
dende cifre. Det kan være en fordel at øve eleverne i denne fremgangsmåde. 
 
I typeopgaver indenfor termokemi skal den beregnede størrelse ofte kommenteres. Dette skal gøres 
i forhold til det konkrete reaktionsskema, og ikke kun i generelle vendinger af fx typen ”da entropi-
tilvæksten er positiv, bliver der mere uorden”. 
 
Todelte opgaver 
Disse er ikke lavet for at genere eksaminanderne men for at præcisere kravene og/eller hjælpe lidt 
på vej (første delopgaver hjælper som regel videre til anden del). En del eksaminander undlader at 
svare på begge dele af opgaven, hvorved de mister point, som måske kan få betydning for den sam-
lede karakter. Det vil derfor være en god idé at indskærpe overfor eksaminanderne, at de skal huske 
at kontrollere, at de har 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 
ikke endegyldig, men vil løbende blive revideret, både med hensyn til hvilke typeord listen 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 situationer 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 delopgaver 
et stykke nede i en opgave. Desuden vil det ofte være sådan, at der er dele af løsningen, som eksa-
minanden burde kunne regne eller skrive noget fornuftigt om og dermed få nogle point. Det vil der-
for være en god idé at opfordre eksaminanderne til altid at skrive så meget som muligt, som er fag-
ligt relevant, selv om det kun er mindre dele af den samlede løsning, der kommer på papiret. 
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Undertiden skal eksaminanden anvende resultatet fra fx delopgave a) for at kunne løse delopgave 
b). Det største problem og det mest ærgerlige for eksaminanden er de tilfælde, hvor denne ikke har 
et resultat fra delopgave a) og derfor springer delopgaven 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 delopgave 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…”. 
 
Eksaminanden 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. Endvi-
dere er de skriftlige opgaver i kemi en genre, hvor det er veldefineret for modtageren af opgaven 
(censor), hvad opgaven består i, og derfor hvordan den bør besvares (censor kender opgavens præ-
misser og indhold). Eksaminanden skal ikke forklare, hvad den stillede opgave går ud på, men 
hvordan eksaminanden vil løse (dvs. besvare) opgaven. Det er dette eksaminanden skal benytte sin 
tid til. 
 
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 (se ovenfor). En anden grund til at eksaminanderne ikke skal skanne opgave-
teksten ind er, at opgavebesvarelsen ofte bliver mere uigennemskuelig for læseren, fordi det er van-
skeligt at se grænsen mellem eksaminandens egen besvarelse og skannet tekst. En sidste grund til at 
undgå skanning af opgaveteksten er, at i visse situationer har censorer observeret, at dele af eksami-
nandernes 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. 
 
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 
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med kemiske formler og koefficienter, inden der indsættes tal, således at man kan gennemskue ek-
saminandens tankegang, selvom der laves en mindre regnefejl. 
 
Eksaminanderne har store problemer med enheder 
Eleverne bør vænnes til altid at anvende enheder og til, at de bliver fortrolige med, at en fy-
sisk/kemisk størrelse består af et tal og en enhed. I nogle opgaver forekommer der spørgsmål, hvor 
eksaminanden selv skal forsyne resultatet med en enhed. Der er ofte alt for mange eksaminander, 
der glemmer dette, og andre, som husker det, men som sætter forkert enhed på. Det er en god idé 
fortsat at træne eleverne i altid at huske at undersøge, om der skal enhed på og om muligt vise vha. 
en formel, hvad enheden bliver. 
  
Der bør være opmærksomhed på, at både eksperimentelle problemstillinger og behandling af grafer 
inddrages i de skriftlige opgaver med henblik på at teste faglige kompetencer. Fx bør eksaminan-
derne være i stand til at inddrage en titrerkurve i forbindelse med en koncentrationsberegning. Kon-
kret/præcis aflæsning af grafer er en vigtig kompetence, som det forventes, at eksaminanderne me-
strer til den skriftlige prøve. Der er mange, som er meget upræcise i aflæsning af grafer. 
 
Afsluttende bemærkninger 
I det følgende omtales de enkelte opgaver. I gennemgangen fokuseres blandt andet på problemfel-
terne i forbindelse med eksaminandernes besvarelser. Det er derfor vigtigt at huske på, at størstede-
len af eksaminanderne lever op til de faglige mål, der stilles i kemi A i det almene gymnasium.  
 
Håbet er, at evalueringsrapporten kan bruges til rådgivning og inspiration i den daglige undervis-
ning i kemi, ligesom den forhåbentligt kan medvirke til at gøre opmærksom på og præcisere nogle 
af de krav, der stilles til en tilfredsstillende besvarelse. Denne evalueringsrapport er delvist en op-
samling af udmeldinger i de tidligere evalueringsrapporter. For konkrete kommentarer til opgavety-
per kan man med fordel læse i de tidligere evalueringsrapporter udarbejdet efter reformen.  
 
Jeg vil her gerne takke censorerne for de mange og meget udførlige kommentarer, som jeg har mod-
taget under og efter censuren. Disse kommentarer danner i meget høj grad baggrund for evalue-
ringsrapporten. 
 
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. Næsten alle 
censorer rettede kun opgavesæt 2, og derfor er der kun hentet kommentarerne til dette sæt. Citaterne 
rammer fint den generelle holdning blandt censorerne på censormødet og deres skriftlige 
kommentarer. 
 
”Opgavesættet ser indbydende ud, og der er, i lighed med tidligere år, mange spændende og 
inspirerende opgaver, som perspektiverer kemien i vores hverdag – tak til kommissionen for det.” 
 
”Eleverne er på sikker grund med typeopgaver i de fleste delspørgsmål og samtidig er der enkelte 
steder de alligevel har mulighed for at arbejde mere selvstændigt med problemløsningen og kan 
vælge forskellige beregningsmetoder til målet. Samspillet mellem tekst og figurer er fint afbalance-
ret og faglig bredde og dybde forenes næsten optimalt. Det fungerer rigtig godt med en indledende 
tekst til hver opgave, der opridser og blåstempler problemstillingen. Dejligt at yderligere tekst er 
begrænset til supplerende oplysninger for, at eleven ved hvert delspørgsmål, kan løse opgaven. Sy-
nes at sættet kommer rundt i kernestoffet og dejligt, at der i år kun er 4 problemstillinger/opgaver 
fordelt på 16 spørgsmål, da enkelte af delspørgsmålene er temmelig arbejdskrævende. Et godt sig-
nal at sende og en måde at sikre at læsebyrden ikke bliver for stor. Umiddelbart vurderer jeg, at ele-
verne ikke har været i tidsnød (et par få).” 
 
”Sættet giver et fint indblik i det virkelighedsnære aspekt i faget. Det er godt, at næsten alle opgaver 
kan løses uafhængigt af hinanden. Og i år vil jeg gerne give cadeau for at den indledende tekst til 
opgaverne er kort og klar – der er de informationer, der er nødvendige til at sætte opgaverne i et 
virkelighedsnært perspektiv samtidig med, at relevante kemiske data bliver givet. … Jeg mener, at 
det er rigtig godt, at der kun er 16 delopgaver (og ikke 18 som tidligere). I år har kun ganske få 
elever skrevet, at de var i tidsnød. Opgavesættets samlede sværhedsgrad er passende.” 
 
”Om sættet i helhed: jeg synes det er et meget vellykket sæt, ros til opgavekommissionen denne 
gang. … Jeg vil mene, at en gennemsnitselev har tid til at besvare hele sættet og kan gå fra eksamen 
med en god fornemmelse. Det synes jeg er meget bedre end, at de skal knokle af sted og føle, at de 
ikke rigtig nåede det. Mine egne elever var meget tilfredse. At der alligevel er udfordringer kan man 
jo se på besvarelserne.” 
 
”Det er tankevækkende at mange elever, der klarer fx termodynamik- og kinetikopgaverne 
udmærket, har problemer i de helt elementære områder, især basal mængdeberegning. Set i forhold 
til at stoffet har været behandlet allerede på C-niveauet, er det lidt bekymrende, at beregningerne i 
1b og 2b volder mange elever en del besvær.” 
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Bemærkninger til de enkelte opgaver: Opgavesæt 1 
Opgave 1: Terpenoider 

a) Anfør alle carbon- og hydrogenatomer på formlen for citral. Benyt bilag 1 eller tegnepro-

gram. 

Opgaven skal vurdere, om eksaminanden kan anvende en central del af kemisk symbolsprog 
i organisk kemi. Hvis bilaget benyttes, forventes det, at der er en tydelig markering af C- og 
H-atomerne og deres bindinger. Som alternativ løsningsmulighed, er der åbnet mulighed for 
at benytte et tegneprogram. Hvis besvarelsen gives som en tegning fra et tegneprogram, er 
forventningen, at alle bindinger og C- og H-atomer er angivet på tegningen. Det accepteres, 
at C- og H-atomer kan være angivet i komprimeret form, som fx CH3. Anvendelse af bilaget 
er fortsat den foretrukne løsningsmåde af denne type opgave. 
De fleste eksaminander besvarer opgaven uden problemer, men som en censor skriver: ”Dog 
har spørgsmålet sin berettigelse, da det sorterer helt i bunden.” 
Typefejl: Ingen. 
 
Færdiggør reaktionsskemaet. Det organiske produkt anføres med strukturformel. Benyt 

eventuelt bilag 1. 

Opgaven skal vurdere, om eksaminanden kan anvende viden om funktionelle grupper, reak-
tionstyper og afstemning af et reaktionsskema.  
Mange eksaminander har problemer med besvarelse af delopgaven, som blandt andet bunder 
i, at de ikke får ”vendt carboxylgruppen om mod hydroxygruppen”, så sammenkoblingen 
bliver med CH3-gruppen. 
 

b) Argumenter for, hvordan de fem terpenoider er fordelt i glassene A, B, C, D og E. 

Opgaven skal vurdere om, eksaminanden kan anvende viden om funktionelle grupper, ste-
reoisomeri, ”klassiske” organiske identifikationsreaktioner og analyse af strukturformler. 
Endvidere vurderes evnen til at skrive en sammenhængende argumentation i kemi med ud-
gangspunkt i eksperimentelle resultater. 
Fastlæggelsen af menthon, linalool og citral klares i de fleste besvarelser med fine fyldestgø-
rende argumenter. Problemerne ligger mest i at skelne carvacrol fra menthol ud fra optisk 
aktivitet. Ved det fyldestgørende svar forventes, som en del af den samlede argumentation 
for optisk aktivitet, at et asymmetrisk C-atomer angives i et relevant molekyle. 
Censorernes kommentar kommer til udtryk i følgende citat ”… klares elegant af mange ele-
ver på ca ½ side - andre bruger op til 5 sider! (og kommer i tidsnød)”. Besvarelse af delop-
gaven kræver således, at eksaminanden ikke fortaber sig i besvarelsen, men er fokuseret i en 
besvarelse, som er fyldestgørende men også præcis. Arbejde med skriftlig argumentation i 
naturvidenskabelige fag er en vigtig del af undervisningen og kan være en vigtig måde til at 
skærpe elevernes faglige forståelse.  
Typefejl: Forveksler carvacrol og menthol. 
 

Opgave 2: Brezel 
a) Beregn stofmængdekoncentrationen af natriumcarbonat i opløsningen. 

Opgaven skal vurdere eksaminandernes evne til at udføre simple kvantitative stofmængde-
beregninger, samt deres kompetencer indenfor talforståelse i kemi. Det sidste omfatter såvel 
brugen af betydende cifre som enheder. 
De fleste eksaminander klarer delopgaven uden større problemer. Censorerne påpeger dog, 
at brugen af alt for mange betydende cifre og lemfældig holdning til enheder i besvarelse af 
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delopgave er bekymrende, og at eksaminander herved mister (nemme) point. Der bør i un-
dervisningen fortsat være fokus på, at talforståelse i kemi er en vigtig del af kemiens kvanti-
tative sider. 
Censorerne bemærker endvidere, at en del eksaminander beregner den molare masse for na-
triumcarbonat i stedet for at slå op i Databogen. Dette kan bevirke, at eksaminanderne ikke 
får krystalvand med i beregningerne. Den daglige undervisning bør træne eleverne i infor-
mationssøgning af data, hvor andre relevante hjælpemidler end internettet benyttes. Internet-
tet er i dag mange elevers normalt foretrukne medie for at finde informationer. 
Typefejl: Benytter den molare masse for natriumcarbonat uden krystalvand. Angiver resul-
tat med for mange betydende cifre. 
 

b) Beregn pH i natriumcarbonatopløsningen ved 25 °C. 

Opgaven skal vurdere, eksaminandens evne til at udføre beregninger indenfor syre-base ke-
mien, herunder evner til at inddrage matematik på relevant måde, fx ved at vurdere gyldig-
heden af en matematisk formel.  
Delopgaven løses generelt uden større problemer. En del eksaminander bruger den reduce-
rede formel for svage baser, også uden begrundelse. Dette betragtes ikke som en fyldestgø-
rende besvarelse, selvom resultaterne ikke afviger væsentligt ved de forskellige metoder til 
pH beregning. Det anbefales, at eleverne gøres fortrolige med metoden, der tager udgangs-
punkt i ligevægtsudtrykket, og herved inddrager deres CAS- eller andre matematikredskaber 
ved løsning af delopgaven.  
 

c) Undersøg, om bagerens natriumhydroxidopløsning overholder de tyske fødevareregler. 

Opgaven skal vurdere om, eksaminanden kan efterbehandle og analyse et eksperimentelt ar-
bejde knyttet til en problemstilling fra hverdagen, herunder aflæse en graf (titrerkurven) og 
afkode en kemifaglig tekst. 
Censorerne peger på, at forbløffende mange helt undlader at besvare delopgaven. Censorer-
ne peger også på en række problemer ved eksaminandernes løsning af delopgaven; en del 
benytter ikke titrerkurven i besvarelsen, upræcis aflæsning af grafen, fx optræder 32,5 mL 
ikke sjældent, manglende dokumentation i form af fx relevant reaktionsskema, og der skel-
nes ikke klart mellem blandingsopløsningen i ækvivalenspunktet og den egentlige prøveop-
løsning, hvilket giver problemer ved beregning af stofmængdekoncentrationen. Det kan an-
befales i den daglige undervisning at have et større fokus på at træne elever i at håndtere 
denne række af problemer. Det anbefales kraftigt, at en sådan træning allerede bør ske, som 
en del af undervisningen på B niveau. 
Typefejl: Upræcis aflæsning af graf. Forkert volumen ved beregning af stofmængdekoncen-
trationen. 

 
Opgave 3: Fedmemedicin 

a) Redegør for, om aminerne A og lorcaserin er primære, sekundære eller tertiære. 

Opgaven skal vurdere om, eksaminanden kan identificere en specifik funktionel gruppe i en 
kemisk struktur. 
Den fyldestgørende besvarelse kræver både en angivelse af typen og en mindre argumenta-
tion for den valgte type. De fleste eksaminander klarer delopgaven uden problemer. 

 
De tre næste delopgaver hører tæt sammen. Delopgaverne skal vurdere om, eksaminanden kan 
efterbehandle og analyse et eksperimentelt arbejde knyttet til en problemstilling fra hverdagen, 
herunder aflæse en graf og afkode en kemifaglig tekst. Delopgaverne er samlet set mere kom-
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plekse end delopgave 2c, både hvad angår det snævert kemifaglige indhold og den nødvendige 
matematiske forståelse. 

 
b) Bestem den maksimale stofmængde, der opnås af lorcaserin i 1 g rottehjerne. Benyt eventu-

elt bilag 2. 

Delopgaven var tænkt som en relativ nem aflæsning af en graf, med den kompleksitet at y-
aksen er en logaritmisk skala. Men det viser sig at være en vanskelig delopgave for mange 
eksaminander, og der mistes ofte mange point. Som en censor påpeger: ”Problemerne op-
står, fordi eleverne roder gevaldigt rundt i, hvordan de skal aflæse og anvende grafen med 
den logaritmiske akse. Det er tydeligt, at eleverne ikke længere har rutine i manuel aflæs-
ning af en sådan graf, og det forstår man jo egentlig godt, fordi de stort set udelukkende ar-
bejder med data på deres graflommeregnere.” I vurderingen er vægten lagt på aflæsningen af 
grafen. 
Typefejl: Aflæser m(max) til enten 8,72 ng eller 2,166 ng (svarer til ln(8,72)). Nogle eksa-

minander svarer 1,0 g, hvilket skyldes, at ��,��∙����
 giver 1,0.  

 
c) Gør rede for, at omsætningen af lorcaserin i rottehjerner er af 1. orden med hensyn til lor-

caserin, efter at den maksimale masse af lorcaserin i rottehjerne er opnået. Bestem halve-

ringstiden for lorcaserin i rottehjerne. Benyt eventuelt bilag 2. 

Delopgaven er todelt, og delene vægtes ligeligt. Anden delopgave kan være en hjælp til be-
svarelse af delopgave d), afhængigt af svaret i c). 
Først del af opgaven bør besvares med udgangspunkt i det lineære udtryk for første orden; 

����� = −� ·  + ������	 
Herefter bør relevante datapunkter på grafen aflæses. Datapunkterne kan så danne udgangs-
punkt for en lineær regression, hvor en vurdering af modellen herefter bygger på dels forkla-
ringsgraden størrelse r2, og dels en vurdering af datapunkternes placering i forhold til den li-
neære model. Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at man herved får givet k og ln[A]0, 
hvilket vil gøre både resten af delopgave c) og delopgave d) nemmere af besvare. 
Relativt få eksaminander vælger denne løsningsmetode, og derved får de en del problemer 
med aflæsning og fortolkning af grafen, samt løsning af anden af delopgave c) og delopgave 
d). Censorerne har bemærket dette problem. I undervisningen bør være mere fokus på, at 
undersøgelse af en given reaktionsorden med udgangspunkt i denne type af kemiske data, 
ofte handler om opstilling og vurdering af lineær modeller, der beskriver den bagvedliggen-
de reaktionskinetik. 
Nogle eksaminander vurderer ud fra en sammenligning mellem ovenstående lineære udtryk 
og en kvalitativ betragtning af grafen i opgaven. Dette betragtes ikke, som en fyldestgørende 
besvarelse, men er selvfølgelig en rimelig fornuftig analyse og besvarelse af problemstillin-
gen. 
 

d) Beregn, hvor lang tid der går efter indtagelsen af lorcaserinen, før indholdet er nede på 5 

ng i 1 g rottehjerne. 

En censors kommentar er: ”Rigtig mange springer opgaven over”. 
Typefejl: Indsætter 5 ng uden at tage ln først, bruger 8,72 ng som m0. 
 

e) Bestem strukturen af R-gruppen i stoffet B. Inddrag kemiske skift, integralkurve og kob-

lingsmønstre i argumentationen. Benyt eventuelt bilag 3. 

Opgaven skal vurdere om, eksaminanden kan gennemføre en analyse og fortolkning af et H-
NMR spektrum, og herigennem redegøre for sammenhængen mellem stoffers struktur og 
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egenskaber. 
En efterhånden klassisk opgave, som klares fint mange. En censor vurderer, at opskrivnin-
gen af molekylformlen har været til stor hjælp ved fortolkningen af H-NMR spektret, og 
derved for bestemmelsen af R. Dette viser, at det i undervisningen, ved besvarelse af denne 
type opgaver, er vigtigt konstant at pointere, at eleverne skal lægge mærke til de oplysnin-
ger, som de kan finde i bl.a. opgaveteksten om dele af et stofs stuktur. Ellers vil det ofte bli-
ve vanskeligt at få en rimelig fortolkning og afkodning af strukturen. 
For de eksaminander, som ikke får løst hele opgaven, er der som regel også en god mulig-
hed, for at opnå point. Der er en del beskrivelse af, hvad der kan observeres i spektret med 
en tilknyttet fortolkning af fx antal H-atomer på ”nabo C-atomer” osv, som oftest kan gen-
nemføres, uden at man får opstillet den endelige struktur.     
 

f) Gør rede for, om lorcaserin findes på syreform eller baseform i en vandfase, hvor pH er 7,4. 

Vurder, om fordelingsforholdet for lorcaserin er stort eller lille ved blodets pH på 7,4 ved 

25 °C. Strukturen for lorcaserinmolekylet skal indgå i argumentationen. 

Opgaven skal vurdere om, i hvor høj grad eksaminanden har forståelse for sammenhængen 
mellem en række af fagets forskellige delområder, idet der ved besvarelse af delopgaven 
skal inddrages viden fra blandt andet syre-basekemi, generel teori om heterogen kemisk li-
gevægt og funktionelle gruppers egenskaber i organiske forbindelser. 
Delopgaven er todelt, hvor den sidste del vægtes højest. Første delopgaver skal ses som en 
hjælp til besvarelse af anden delopgave. 
I første del benytter mange eksaminander en beregning af syrebrøken. Men de kan selvføl-
gelig også benytte sig af pufferligningen direkte. Herved opnår de resultatet, at lorcaserin 
findes på syreform. Mange eksaminander får løst denne del af opgaven på tilfredsstillende 
måde. 
Om besvarelsen af anden del skriver en censor: ”Her bliver det noget mere broget, hvad ele-
verne skriver.” De fleste eksaminander har styr på, at et stof, der er vandopløseligt, giver en 
lille værdi af KF. Den fyldestgørende besvarelse kræver inddragelse af en del forskellige 
kemifaglige områder; analyse af polære og upolære strukturer i molekylet, vurdering af mo-
lekylet lorcaserins polaritet og syre-baseegenskaber, mm.   
Typefejl: Inddrager ikke den sure forms ladning i argumentationen. 

 
Opgave 4: Cobaltforbindelser i ligevægt 

a) Angiv, hvilke ioner cobaltforbindelsen indeholder. 

Opgaven skal vurdere om, eksaminanden kan koble en simpel kemisk formel til dets be-
standdele af fx ioner. 
Delopgave var tænkt, som en simpel opgave i relation til aflæsning af en relativ simpel uor-
ganisk kemisk formel. Censorerne påpeger dog, at eksaminanderne har alvorlige problemer 
med løsning af opgaven fyldestgørende, idet mange svarer, at vand findes som ionerne OH- 
og H+ i saltet.  Som en censor skriver: ”sættets killer”. Det tyder på, at der i den daglige un-
dervisning bør sættes mere fokus på vedligeholdelse af faglige emner, som egentlig hører til 
C-niveauet. 
 

b) Beregn den formelle stofmængdekoncentration af B i blandingen. 

Opgaven skal vurdere, eksaminandens evne til at udføre simple kvantitative beregninger in-
denfor stofmængdekoncentration. 
Spørgsmålet løses korrekt af de fleste, men der ses naturligvis de sædvanlige problemer med 
at sætte de forkerte voluminer ind. 
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c) Beregn de aktuelle koncentrationer af B og af R i ligevægtsblandingen. 

Opgaven skal vurdere, eksaminandens evne til at udføre kvantitative beregninger med ud-
gangspunkt i en matematisk sammenhæng, hvor afkodning af en længere kemifaglig tekst er 
nødvendig. 
Bestemmelse af stofmængdekoncentrationen af B klares forholdsvist nemt af de fleste, mens 
bestemmelsen af [R] volder langt større problemer. 
Typefejl: Indsætter bølgelængden i stedet for absorbansen i den opgivne formel. Bestemmer 
stofmængdekoncentrationen af R ved [R]=[B]. Benytter 0,00916 M (den oprindelige stam-
opløsning) i beregningerne, i stedet for resultatet i b). 
 

d) Bestem ∆H� og ∆S� for reaktion I. 

Opgaven skal vurdere, eksaminandens evne til at kombinere en grafisk afbildning og et ma-
tematisk udtryk med termokemi. 
Delopgaven er blandt de opgaver, som eksaminanderne klarer bedst i sættet, idet den besva-
res korrekt af langt hovedparten af eleverne. Som en censor skriver: ”Det er tydeligvis en 
stor hjælp for dem, at funktionsudtrykket er anført. Denne fremgangsmåde er de fortrolige 
med fra undervisningen og rapportskrivning.” 

Typefejl: Ganger ikke med gaskonstanten. Problemer med enheder undervejs, især for ∆H�. 

 

e) Kommenter værdien af ∆S� i forhold til reaktionsskemaet. Gør rede for, hvad der sker med 

absorbansen ved 610 nm, når ligevægtsblandingen opvarmes. 

Opgaven skal vurdere, eksaminandens evne til formidling og argumentation i forbindelse 
med to centrale kemifaglige begreber i termokemi. Især anden del kræver fagligt overblik 
over termokemi, ligevægtskemi og spektrofotometri.  
Delopgaven er todelt, og hvor anden del vægtes højest. De to delopgaven har ikke relation 
til hinanden. I begge dele kan svarene fra d) benyttes. 
I første del skal tilvæksten i entropi relateres til reaktionsskemaet (I). I reaktionsskemaet er 
ikke anført tilstandsformer, da dels dette vurderedes til at give en forholdsvis uoverskuelig 
notation af ligevægten i (I) og dels at beskrivelsen af opløsningen kan læses i teksten. Ek-
saminandernes besvarelse af denne del af delopgaven tyder heller ikke på, at det har voldt 
dem problemer. Censorernes kommentarer vidner om, at generelt klarer eksaminanderne 
opgaven rigtig fint, idet der argumenteres ud fra antallet af molekyler på reaktant- og pro-
duktside. 
Anden del af opgaver klares generelt også godt, men ikke på samme niveau som første del. 
Eksaminandernes argumentation bygger hovedsageligt på brug af Le Chateliers princip, men 
nogle benytter også grafens forløb. Begge metoder kan danne basis for fyldestgørende svar. 
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Bemærkninger til de enkelte opgaver: Opgavesæt 2 
Opgave 1: Et aktivt stof i propolis 
Censorkommentar til opgaven: ”En fin opgave, med en velkendt struktur, hvor eleverne præsenteres 
for en synteserække. Klassiske spørgsmål muligvis i en omvendt problemstilling. De fleste kommer 
langt i denne opgave. Fin tradition med at oplyse den molare masse for alle 4 stoffer.” 
 

a) Angiv reaktionstype for reaktion II. 
Opgaven skal vurdere om, eksaminanden kan koble kemisk symbolsprog til en specifik re-
aktionstype. Besvarelsen omfatter således en identifikation af reaktionstypen og en kort be-
grundelse (typeordet ”angiv”).  
Langt de fleste eksaminander har besvaret opgaven med kondensation. Begrundelserne vari-
erer en del i niveau, fra begrundelser, der relaterer sig til den konkrete reaktion (de mest fyl-
destgørende besvarelser) og til svar, hvor der primært er tale om en kortere omskrivning 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, primært substitution. 
 

b) Beregn udbyttet af CAPE i procent af det teoretisk mulige. 

Opgaven skal vurdere, eksaminandens evne til at udføre simple kvantitative stofmængdebe-
regninger, samt deres kompetencer indenfor talforståelse i kemi. Det sidste omfatter såvel 
brugen af betydende cifre som enheder. 
Opgaven burde være en velkendt opgave for eksaminanderne, og de fleste besvarer da også 
opgaven uproblematisk. Der er en del eksaminander, som i deres besvarelse undlader at om-
tale, at reaktionsforholdene i syntesen er 1:1. Dette forventes i den fyldestgørende besvarel-
se. Selvom delopgaven besvares tilfredsstillende af de fleste eksaminander, er der alligevel 
et overraskende stort antal eksaminander, som udviser en manglende forståelse for grund-
læggende kemisk mængdeberegning, og derfor ikke kan gennemføre denne type standard-
opgave. 
Typefejl: Dividerer de to massen, som læses i teksten med hinanden. Beregner afvigelser i 
stedet for udbytte. Bytter rundt på diverse formler, som skal benyttes til at besvare opgaven. 
 

c) Gør rede for hvilke forskelle, der ses i IR-spektrene for kaffesyre, B, C og CAPE. 
Opgaven skal vurdere om, eksaminanden demonstrerer forståelse for sammenhængen mel-
lem fagets forskellige delområder fx viden om funktionelle grupper og IR-spektroskopi. 
Endvidere vurderes evnen til at skrive en sammenhængende argumentation i kemi. 
Censorernes tilmeldinger peger på, at det har været vanskeligt for eksaminanderne klart at 
afgøre, hvad der er et fyldestgørende svar på opgaven, dvs klart at forstå, hvad svaret skulle 
omfatte. Det gælder også blandt de eksaminander, som ser ud til at være fagligt velfundere-
de. Opgaven har været opfattet af eksaminanderne som ”hvordan kan man skelne mellem IR 
spektrene for kaffesyre, B, C og CAPE”. Desuden har eksaminanderne været i tvivl om, 
hvorvidt det krævede en identifikation af fx vigtige funktionelle grupper i de fire stoffer og 
de tilhørende karakteristiske bånd i et IR spektrum, samt om nødvendigheden af at tage 
styrke og bredde af absorptionsbånd med, osv. Endvidere har nogle eksaminander også ind-
draget fingeraftryksområdet i deres besvarelser, selvom det tidligere er udmeldt i fx vejled-
ningen, at det kun er absorptionsbånd over 1500 cm-1, der på gymnasialt niveau forventes 
inddraget i besvarelser af IR spektroskopiopgaver. Normalt står dette også tydeligt angivet i 
opgaveteksten. Mange af censorer peger således på, at der svares meget forskelligt, og på 
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måder som ikke kun afspejler fagligt niveau, men fortolkning af opgaven. En censor har 
kommenteret: ”Hvis der skal redegøres for forskelle, skal de nævne de bånd, der er til stede 
over 1500 cm-1, samt hvad de skyldes. Hvis der yderligere er bånd under 1500 cm-1, må det 
give pil op. Hvis det er nok at skelne mellem spektrene, må kravet til de bånd, der omtales, 
være, at der er nok til en entydig skelnen. Her kan bånd under 1500 cm-1 komme på tale og 
erstatte bånd over 1500 cm-1.” Eksaminandernes tvivl om, hvordan opgaveteksten skulle for-
tolkes blev taget til efterretning. Derfor blev besvarelser, hvor der blev argumenteret fornuf-
tigt for skelnen mellem spektrene betragtes som fyldestgørende besvarelser. En besvarelse 
behøvede således ikke omfatte en relativ detaljeret analyse af spektrenes udseende over 
1500 cm-1. En censors beskrivelse omfatter fint eksaminandernes besvarelsers mangfoldig-
hed: ”Spørgsmålet angribes meget forskelligt og mere eller mindre hensigtsmæssigt. Der er 
nu mange ganske pæne besvarelser. Spørgsmålet er godt til at differentiere elevernes niveau 
- (næsten) alle kan være med, mange svarer rigtig fornuftigt, og de elever, der virkelig har 
det solide faglige overblik kan levere særdeles velformulerede besvarelser her.” 
 

Opgave 2: Et naturmiddel mod søvnløshed 
Censorkommentar til opgaven: ”En rigtig god opgave. En fin lille introduktion til en klassisk syre-
base opgave, som meget naturligt går over i organisk kemi og NMR. Nok sættets sværeste, eller den 
eleverne har haft sværest ved. Der er en rigtig god progression i syre/base spørgsmålene, hvor dyg-
tige elever bliver udfordret - nu befinder vi os på A-niveau. Og har man haft problemer med sy-
re/base spørgsmålene, kan man hoppe op på hesten igen i de sidste spørgsmål.” 
 

a) Angiv en egnet indikator til kolorimetrisk titrering af syren med natriumhydroxidopløsnin-

gen. 

En relativ simpel indgangsopgave, som skal vurdere om, eksaminanden kan aflæse en graf 
(titrerkurven) og koble dette til valg af indikator (relation til tilrettelæggelse af simple kemi-
ske eksperimenter). 
Fyldestgørende svar kræver angivelse af ækvivalenspunktet i forhold til titrerkurven og valg 
af en brugbar indikator, hvor omslagsområdet er anført som argument. Delopgaven besvares 
uproblematisk af de fleste eksaminander. 
Typefejl: Identificerer ækvivalenspunktet til pH 7, hvilket typisk fører til valg indikator, der 
slår om for tidligt. 
 

b) Bestem syrens molare masse. 

Opgaven skal vurdere, eksaminandens evne til at udføre kvantitative stofmængdeberegnin-
ger, herunder deres talforståelse, koblet til analyse af forsøgsresultatet fra a) (herunder graf-
aflæsning) og afkode en kemifaglig tekst. Selvom opgaven er en ”klassisk” opgave inden for 
kemisk mængdeberegning, er der en del af eksaminanderne, som har problemer med over-
blikket i beregninger. Det største problem var dog i udgangspunktet for besvarelsen, nemlig 
aflæsning af grafen. Her angav mange eksaminander ækvivalenspunktet til 25,0 mL, på 
trods af at der er en klar skelnen mellem titrerkurven og afmærkningen ved 25,0 mL. Andre 
benyttede slet ikke titrerkurven, men 20,0 mL fra teksten. Inddragelse af titrerkurver, som 
eksempler på eksperimentelle data, der danner udgangspunkt for kvantitative beregninger er 
et centralt område i kemi. En del eksaminander ser ud til at have vanskeligt ved dette. Når 
dette er sagt, var der stadig mange som klarede opgaven uden problemer.  
Typefejl: Argumenterer ikke for forholdet 1:1 ud fra at der er tale om en monohydronsyre. 
Lægger titrervolumen til syrens volumen. Problemer med antal betydende cifre. Manglende 
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aflæsning på eller forkert brug af titrerkurven. 
 

c) Beregn, hvor stor en procentdel af den ildelugtende syre, der findes på baseform i urin med 

pH 4,5 og temperaturen 25 °C. 

Opgaven skal vurdere eksaminandernes evne til at udføre komplicerede beregninger inden-
for syre-base kemien, herunder deres evne til at inddrage matematik på relevant måde, med 
udgangspunkt i eksperimentelle data. 
Besvarelsen af opgaven kræver en del overblik, hvor det største problem ser ud til at være, 
hvordan syrens pKS-værdi skal bestemmes. Af samme grund har en stor del sprunget opga-
ven over, hvilket er medvirkende til, at delopgaven er blandt de sværeste i sættet. Af de ek-
saminander, som besvarer dele af opgaven, benytter en betragtelig del ikke titrerkurven til at 
bestemme pKS, men andre mere eller mindre kvalificerede gæt, spændende fra at benytte 
molar massen i b) og Databogen til at identificere en carboxylsyre, som formodes at være 
den rigtige, over at det må være butansyre på grund af lugten, til at det må være urinsyre. 
Det er en god ide at foretage sådanne antagelser, ifald man ikke kan gennemføre opgaven på 
anden vis. Afhængig af argumentationen for og rimeligheden i antagelsen ud fra en faglig 
synsvinkel honoreres sådanne antagelser også i vurderingen af en besvarelse. Mange kom-
mer igennem, så snart pKS er bestemt, selvom der er variationer i fremgangsmåden. 
Eksaminandernes besvarelser viser også, at opgaven kan løses på flere forskellige måder, 
også uden kendskab til pKS. Fx har nogle eksaminander aflæst V, og på denne baggrund be-
stemt stofmængden på baseform og sammenholdt dette med den totale stofmængde. 
 

d) Tegn to mulige strukturer af esteren, og navngiv dem. Den ene skal udvise stereoisomeri, 

mens den anden ikke skal udvise stereoisomeri. 

Opgaven skal vurdere eksaminandernes evne til at anvende kemisk information fra forskel-
lige kilder og analysere en kemisk problemstilling (koble den molare masse bestemt fra eks-
periment, opgivet molekylformel, specifikke funktionelle grupper, stereoisomeri og syste-
matisk navngivning) 
Det var klart forventningen, at eksaminanderne i deres valg af estere tog udgangspunkt i den 
foregående opgaveteksts oplysninger og ikke kun i molekylformlen. Læses teksten grundigt, 
så er dette også det korrekte udgangspunkt; der tales om, at den ildelugtende syre anvendes 
til fremstilling af en ester, og denne ester har molekylformlen. Men set i bagklogskabens lys 
er det måske en detalje, man godt kan forstå, eksaminanderne har overset. De har i hvert fald 
næsten udelukkende kastet sig ud i at tage udgangspunkt i to estere, som overholder den op-
givne molekylformel, og hvor den ene indeholder et asymmetrisk C-atom og den anden ikke 
gør. Ved censuren blev denne fremgangsmåde accepteret, da fejlen ikke er begrundet i en 
manglende faglig viden, men at de ikke har læst detaljen i teksten (det burde de selvfølgelig 
også kunne). Selv med denne fortolkning sås mange forskellige muligheder for fejl, hvor en 
del kunne relateres til en manglende forståelse for den grundlæggende struktur for en ester.  
Typefejl: Angiver engelske navn på molekyler, som er tegnet og navngivet ved brug af 
computerprogrammer. Tegner ester med forkert molekylformel. Stereoisomeri identificeres 
som geometrisk isomeri. Navne uden rimelig sammenhæng med forbindelserne.  
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e) Bestem strukturen af esteren. Inddrag integralkurve, kemiske skift og koblingsmønstre i ar-

gumentationen. Benyt eventuelt bilag 1. 

Opgaven skal vurdere om, eksaminanden kan gennemføre en analyse og fortolkning af et H-
NMR spektrum, og herigennem redegøre for sammenhængen mellem stoffers struktur og 
egenskaber. 
Opgaven besvares generelt bedre, end det ofte ses ved H-NMR-opgaver; ”Jeg har læst en del 
særdeles fine besvarelser, hvor eleverne systematisk og korrekt argumenterer for tilordnin-
gen” (censorkommentar). At besvarelserne er blevet bedre skal forstås sådan, at mange ek-
saminander analyser spektret rimeligt og samtidig kommer frem til den rigtige struktur eller 
”den omvendte”. Problemet ligger i argumentationen for strukturen, dvs koblingen mellem 
analysen af H-NMR spektret og den foreslåede struktur. De fleste eksaminander opstiller 
den sædvanlige tabel, og det går generelt meget godt mht. kemisk skift, integral, koblings-
mønster og antal naboer. Men tilordningen er mangelfuld i mange besvarelser. Meget få la-
ver en tilordning, som tager højde for omgivelserne mht. både kemisk skift og koblingsmøn-
ster, hvilket også er vanskeligt. Typeopgaven giver således gode muligheder for at differen-
tiere eksaminandernes niveau; de fleste kan være med et stykke af vejen, men kun få hele 
vejen. Som en censor kommenterer: ”Man kan komme rigtig langt med de kendte rutiner.”  
Typefejl: Signalet, som er givet i forstørrelse, angives som en septet i stedet for nonet. Til-
ordning og foreslået stof hænger ikke helt sammen. Gruppen -COO- vendes forkert (bruger 
ikke informationen om syrens molare masse og kemiske skift). 

 
Opgave 3: D3-vitamin 
Censorkommentar til opgaven: ”En fin og vedkommende opgave med afsæt i strukturkemi og orga-
niske makromolekyler. Typespørgsmål og klassiske stofområder. Progressionen er fin, selv om 
spørgsmål b) falder lidt vanskeligere ud end tiltænkt.” 
 

a) Bestem molekylformlen for 7-dehydrocholesterol. Benyt bilag 2 eller et tegneprogram. 

Opgaven skal vurdere om, eksaminanden kan anvende en central del af kemisk symbolsprog 
i organisk kemi, og på den baggrund bestemme molekylformlen. 
Besvarelsen af delopgaven går stort set uproblematisk. Langt de fleste klarer opgaven fyl-
destgørende. De fleste eksaminander benytter bilaget og kun få et tegneprogram. Valget har 
dog en tendens til at være holdbestemt. Dokumentationen ved besvarelse af denne typeop-
gaver svarer til opgave 1a) i opgavesæt 1 om terpenoider. Derfor henvises til denne for vide-
re kommentarer. 
Typefejl: Eksaminanden afleverer ikke bilaget eller ved en strukturtegning med alle C- og 
H-atomer som dokumentation. Betragtes som en væsentlig mangel ved besvarelsen. 
 

b) Gør rede for, at to af de viste stoffer er indbyrdes geometriske isomerer. 

Opgaven skal vurdere om, eksaminanden kan knytte forståelse af kemisk struktur og ste-
reoisomeri i organisk kemi, samt kan formidle kemisk viden skriftligt i et relevant fagsprog. 
Mange eksaminander kommer frem til de to rigtigt isomerer. En del af disse besvarelser be-
tragtes dog ikke som fyldestgørende, da dokumentationen for svaret mangler. Den fyldest-
gørende besvarelse omfatter selvfølgelig identifikation af de to isomere forbindelser og i til-
knytning hertil hvilken isomer, der er på Z- hhv. E-form (cis og trans benyttes også), kort 
omtale af hvad der forstås ved geometrisk isomeri, samt en angivelse af hvilken dobbeltbin-
ding i molekylerne, der er afgørende. Det er især sidste del, som ikke besvares tilstrækkeligt 
af mange eksaminander, eller svarer med henvisning til en forkert dobbeltbinding. Få eksa-
minander besvarer opgaven med udgangspunkt i spejlbilledisomeri. En sidebemærkning, 
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som en del censorer har gjort opmærksom på: En del eksaminander omtaler ringstrukturerne 
i de 4 molekyler som aromatiske ringe, hvilket der jo tydeligt ikke er tale om. Den forkerte 
betegnelse har ikke som sådan betydning for besvarelsen af opgaven, men kan påvirke hel-
hedsindtrykket af eksaminanden. Der bør måske være mere fokus i den daglige undervisning 
på, at ikke at blande de grundlæggende strutkurer i organisk kemi sammen. 
Typefejl: Forkerte stoffer, primært kombinationen D3 og B. Forklarer ikke hvilken dobbelt-
binding, der er afgørende, eller udpeger den forkert. Forklarer ikke isomeriformen Z/E 
(cis/trans). 
 

c) Undersøg, hvilken reaktionsorden omsætningen af A følger. Angiv forskriften for koncentra-

tionen af A som funktion af tiden. 

Todelt delopgave, hvor første del vægtes højest. 
Besvarelse af denne efterhånden typeopgave kræver en relativ omfattende dokumentation, 
ikke mindst i denne udgave, hvor alle tre ordner skal undersøges, og der skal afsluttes med 
omskrivning til et funktionsudtryk af formen [A]=[A]0·e

-kt. Dele af dette arbejde går for-
holdsvist nemt ved hjælp af diverse it-programmer til blandt andet at tegne grafer og gen-
nemføre regression. Langt hen ad vejen er det også en vigtig kompetence, at eksaminander-
ne får mulighed for at inddrage deres matematikniveau ved løsning af kemiopgaver, hvor det 
er relevant. Problemet er selvfølgelig, at en acceptabel argumentation for at besvare opga-
vens fokuspunkter er så omfattende i form af graftegning, modelvurdering osv. Mange ek-
saminander besvarer dog denne del godt, hvor der ved besvarelserne fornemmes, at der ar-
bejdes med velkendt rutiner. Gennem de senere år har der været udmeldinger, som har for-
søgt at klargøre, hvilken form for dokumentation, som skal forventes ved besvarelse af den-
ne typeopgave. Den fyldestgørende besvarelse kræver, som er udmeldt i tidligere evalue-
ringsrapporter; i) opskrivning af relevant funktionsudtryk, der skal undersøges, ii) opskriv-
ning af modellen som gives ved fx regression, iii) en grafisk afbildning, som viser model-
lens forløb sammen med datapunkterne mm (grafen skal fremstå forståelig), iv) en vurdering 
af modellen i forhold til forelagte data og v) i denne version af typeopgaven en undersøgelse 
af alle tre ordner. Udmeldingerne er taget til efterretning i nogle klasselokaler, men ikke 
over alt, og en del besvarelser lever kun delvist op til det fulde program. For klasser, hvor 
programmet følges, er besvarelserne til gengæld ofte gode, og der arbejdes med velkendte 
rutiner, på trods af det omfattende arbejde. Men der er fortsat problemer i mange besvarel-
ser, og censorerne peger på, at det ofte er relateret til hele klasser (eller store dele af en klas-
se). Især halter analysen af alle tre ordner (relevant i denne version af typeopgaven, ikke al-
tid) og opskrivning af relevante funktionsudtryk, som de enkelte analyser baseres på (skal 
faktisk hjælpe eksaminanderne til at have fokus på, hvorfor diverse lineære udtryk undersø-
ges, og hvordan de to konstanter, som bestemmes ved regressionen, knytter an til kemien). 
Der bør være mere fokus i den daglige undervisning på, at der skal arbejdes med ”det fulde 
program” ved undersøgelse af reaktionsorden, og at det er en fordel at træne eleverne i bru-
gen af relevante it-værktøjer til brug ved løsning af denne opgavetype, fx i samarbejde med 
matematikundervisningen. Fremtiden peger alligevel i retning af en øget brug af it ved de 
skriftlige prøver, og denne typeopgave kan med fordel besvares ud fra en fornuftig anven-
delse af diverse it-programmer. Man skal dog passe på med anvendelse af standardiseret 
skabeloner til besvarelse af denne typeopgave. Ved årets skriftlige prøve var der eksempler 
på besvarelser, hvor eksaminanderne fik analyseret sig frem til en forkert reaktionsorden, 
fordi deres ”skabelon” ikke tog højde for den konkrete udgave af typeopgaven. Sådanne 
problemer tyder ifølge censorerne ofte på at være klassebestemt.  
Ovenstående handler kun om argumentationsdelen for første orden. En fyldestgørende be-
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svarelse krævede også en omskrivning af regressionens resultat til det ”normale” funktions-
udtryk for en første ordens reaktion. Mange eksaminander besvarede ikke denne del, og 
blandt dem som gjorde, udelades relevante enheder oftest i opskrivning af udtrykket. 
Typefejl: Undersøger ikke alle tre ordner. Angiver ikke funktionsudtryk som en analyse ta-
ger udgangspunkt i. Mangelfulde grafer. Argumenterer kun ud fra forklaringsgraden og ind-
drager ikke grafen. Angiver ikke forskriften i sidste del af opgaven, eller mangler relevante 
enheder ved opskrivning af forskriften. 
 

d) Redegør for, om D3-vitamin henholdsvis B5-vitamin er vandopløselige eller fedtopløselige. 

Inddrag stoffernes struktur i argumentationen. Benyt eventuelt bilag 3. 

Opgaven skal vurdere om, i hvor høj grad eksaminanden kan har forståelse for sammenhæn-
gen mellem en række af fagets forskellige delområder, fx funktionelle grupper i organiske 
kemi, polaritetsforhold i molekyler, opløselighed, samt eksaminandernes evne til at formidle 
og argumentere på et fagligt grundlag. 
Censorer vurderer, at denne udgave af en ”næsten” typeopgave, er faldet generelt godt ud. 
Der peges på, at det kan skyldes, at der sammenlignes to molekyler, som er markant forskel-
lige med hensyn til indhold af blandt andet hydrofile og hydrofobe grupper. Der er selvføl-
gelig stor forskel på eksaminandernes besvarelser, set ud fra deres evne til at skrive en fag-
ligt sammenhængende argumentation for de to molekylers polaritet, men de fleste eksami-
nander kan dog være med på et vist niveau. Dette gør opgaven god til at differentiere besva-
relserne. En censor har følgende kommentar til opgaven og besvarelserne, som godt rammer 
tilbagemeldingerne fra censorkorpset: ”… hvor svarer de fleste elever godt for sig. Det er en 
fornøjelse at læse mange linjers omhyggelig beskrivelse af hydrofile og hydrofobe grupper. 
I flere år har vi kæmpet for at få budskabet frem, og nu ser vi eleverne kvitterer fornemt for 
dette i opgaven.” 

 
Opgave 4: Blyhvidt 
Censorkommentar til opgaven: ”Sættets uorganisk problemstilling. En klassisk opgave med et godt 
anvendelsesaspekt og igen med en rigtig god progression i de faglige problemstillinger. Enkel og 
velkendt. Her får rigtig mange elever point og er på hjemmebane. Måske den opgave som er gået 
bedst.” 

a) Opskriv reaktionsbrøken for ligevægten. 
En enkel typeopgave. De fleste eksaminander klarer selvfølgelig opgaven uden større pro-
blemer, men i betragtning af at opgaven er meget enkel, er det bekymrende, at en del eksa-
minander ikke kan besvare denne delopgave korrekt. Censorerne har iagttaget, at besvarel-
sernes niveau ofte er klassebestemt. 
Typefejl: Skriver ligevægtskonstanten K i stedet for reaktionsbrøken Y. Anvender aktuelle 
koncentrationer i stedet for partialtryk. Indsætter koncentrationen af faste stoffer i reaktions-
brøken. Undlader at tage partialtrykket af vand med i reaktionsbrøken.  
 

b) Beregn ∆S� for reaktionen. Kommenter resultatet i forhold til reaktionsskemaet. 

Opgaven skal vurdere eksaminandens evne til at finde informationer, beregne, argumentere 
og relatere beregninger til reaktionens makroskopiske egenskaber i forbindelse med et cen-
tralt begreb i termokemi. 
Todelt opgave, hvor bestemmelse af entropitilvæksten vægtes højest. Beregning af entropi-
tilvækst udgør ikke et større problem for de fleste eksaminander, men omfanget af doku-
mentation for beregningerne er i nogle tilfælde problematiske, se evt de indledende afsnit 
om ”termodynamik” og ”eksaminanderne skal vænnes til at dokumentere og forklare” i den-
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ne evalueringsrapport. Opgaven virker, som en typeopgave de fleste eksaminander er trygge 
ved. Der er dog en tendens til at ”skjule” beregningernes grundlag, fx ved at eksaminander-
ne indsætter fundne data i et regneark og indsætter kopi af regnearket, som dokumentation 
for beregningerne. Eksaminanderne må selvfølgelig gerne benytte regneark eller lignende it-
redskaber til at udføre selve beregningerne, men en kopi af regneark eller lignende kan ikke 
træde i stedet for en dokumentation for grundlaget for beregninger. Dette grundlag udgøres 
fortsat af en utvetydig kobling mellem anvendte data og de enkelte kemiske forbindelser (og 
deres tilstandsform), samt de anvendte formler (ikke opskrevet som generaliseret formler, 
men som de konkret kommer til udtryk i den enkelte opgave). 
Den sidste del af opgaven giver en god fornemmelse for eksaminandernes begrebsforståelse. 
Besvarelserne går fra generaliseret standardsvar om ”uorden vokser” til svar, som konkret 
tager udgangspunkt i reaktionsskemaet, især svar som knytter an til udvikling af antallet af 
gaspartikler vægtes højest. Det er vigtigt fortsat at træne eleverne til at reflektere over de be-
regnede termodynamiske størrelser og deres betydning på makroskopisk niveau, som det ud-
trykkes via reaktionsskemaet, hvis de skal opnå fuldbesvarelse i denne typeopgave.  
Typefejl: Glemmer sidste del af opgaven. Forkert tabelopslag. Forkert enhed. Forveksler 
tilvæksten i entropi og Gibbs energi i kommentaren. 
 

c) Beregn ∆G� for reaktionen ved 18 °C. Kommenter resultatet. 

Opgaven skal vurdere eksaminandens evne til at finde informationer, beregne, argumentere 
og relatere beregninger til reaktionens makroskopiske egenskaber i forbindelse med et cen-
tralt begreb i termokemi. 
Todelt opgave, hvor beregning af tilvæksten i Gibbs energi vægtes højest. Kommentarer til 
denne delopgave er parallelle til b). Dog skal bemærkes, at kun få eksaminander benytter ta-
belopslag af standard Gibbs energi ved 25 °C, som udgangspunkt for beregning af tilvæk-
sten i Gibbs energi. De fleste eksaminander er klar over, at første skridt i beregningen af til-
væksten i Gibbs energi ved 18 °C er, en beregning af tilvæksten i entalpi. Den typiske 
kommentar lyder ”da ændringen i Gibbs energi er negativ, kan reaktionen forløbe” eller til-
svarende. Her glemmer mange eksaminander at tilføje, at der er tale om en reaktion ved 

standardbetingelser og ved 18 °C. 
Typefejl: Glemmer sidste del af opgaven. Forkert tabelopslag mht. entalpi. Forkert enhed, 
herunder manglende hensynstagen til kJ og J. Forveksler tilvæksten i entropi og Gibbs ener-

gi i kommentaren. Benytter tabelværdier for G� ved 25 °C.   

 

d) Beregn, hvad partialtrykket af dihydrogensulfid mindst skal være i rummet, for at reaktionen 

kan forløbe spontant ved 18 °C. Kommenter resultatet i forhold til risikoen for, at maleriet 

ikke kan beholde den hvide farve. 

Opgaven skal vurdere eksaminandernes evne til at udføre komplicerede beregninger inden-
for termokemi, herunder deres evne til at inddrage matematik på relevant måde, samt til at 
forholde sig til en kemisk problemstilling fra hverdagen. Det var forventningen, at kun de 
fagligt bedst funderede eksaminander skulle kunne besvare denne opgave helt (eller i rime-
ligt omfang). Men der er flere eksaminander end forventet, som besvarer dele af opgaven 
rimeligt. Det gælder især den første halvdel. Eksaminanderne gør her god brug af deres 
CAS- og it-matematikprogrammer efter at have opstillet de relevante kemiske formler og 
betingelser. I kommentarerne glemmer de fleste at inddrage oplysninger fra den indledende 
tekst. Selvom det kun er de dygtigste eksaminander, der kommer helt igennem og også leve-
rer fornuftige kommentarer, så er det positivt, at en stor del af eksaminander kaster sig ud i 
at besvare dele af opgaven. Som afslutning kan bringes et (omskrevet) citat fra en besvarel-
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se: ”Der er derfor en stor risiko for, at maleriet mister den hvide farve. Derfor må der også 
gøres tiltag på museer og lignende, for at bevare malerierne bedst muligt. Samme overvejel-
ser gøres også omkring kalkmalerier i Danmark, hvor ammoniakgasser udgør en stor trussel 
i udviskningen af kalkmalerier.” 

Typefejl: Glemmer at inddrage oplysningen i den indledende tekst om partialtrykket af 
dihydrogensulfid på ca. 1 nbar. 
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Uofficiel statistik: Kemi A, stx maj-juni 2013 
Kemi A, stx maj-juni 2013: Samlet statistik  
 

Antal til skriftlig eksamen 1310 

Gennemsnit 6,49 

Antal beståede 1120 

Gennemsnit for beståede 7,63 

 
Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 
Antal 13 177 81 209 346 341 143 

Frekvenser 1,0 13,5 6,2 16,0 26,4 26,0 10,9 

Frekvenser for beståede   7,2 18,7 30,9 30,4 12,8 
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Kemi A, stx maj-juni 2013: 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 24. maj 2013, og sæt 2 svarer til prøven den 4. juni 2013. Statistikken omfatter alle eksaminan-
der til skriftlig prøve i kemi A under stx-ordning. 

 Sæt 1 Sæt 2 
Antal til skriftlig eksamen 110 1200 

Gennemsnit 7,24 6,43 

Antal beståede 101 1019 

Gennemsnit for beståede 7,91 7,60 

 
Karakterer: Sæt 1 -3 00 02 4 7 10 12 
Antal 1 8 6 12 39 31 13 

Frekvenser 0,9 7,3 5,5 10,9 35,5 28,2 11,8 

Frekvenser for beståede   5,9 11,9 38,6 30,7 12,9 

Karakterer: Sæt 2 -3 00 02 4 7 10 12 
Antal 12 169 75 197 307 310 130 

Frekvenser 1,0 14,1 6,3 16,4 25,6 25,8 10,8 

Frekvenser for beståede    7,4 19,3 30,1 30,4 12,8 
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Kemi A, stx maj-juni 2013: Studieretningsfag og valgfag 
Statistik for eksaminander til skriftlig kemi A i stx fordelt på studieretningsfag og valgfag6.  
 

 Studieretningsfag Valgfag 
Antal til skriftlig eksamen 286 960 

Gennemsnit 6,16 6,68 

Antal beståede 242 831 

Gennemsnit for beståede 7,37 7,73 

 
Karakterer:  
Studieretningsfag 

-3 00 02 4 7 10 12 

Antal 7 37 22 52 69 70 29 

Frekvenser 2,4 12,9 7,7 18,2 24,1 24,5 10,1 

Frekvenser for beståede   9,1 21,5 28,5 28,9 12,0 

 

Karakterer:  
Valgfag 

-3 00 02 4 7 10 12 

Antal 3 126 55 148 261 255 112 

Frekvenser 0,3 13,1 5,7 15,4 27,2 26,6 11,7 

Frekvenser for beståede    6,6 17,8 31,4 30,7 13,5 

 

 
  

                                                 
6 Eksaminander fra VUC’er og studenterkurser er ikke medtaget i statistikken. 
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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 typeord listen 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. 


