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Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i kemi A ved studentereksamen, stx, i 

maj-juni 2016. Evalueringen indeholder kort omtale af opgavesættene, statistik for karakterfordelingen 

afgivet ved censormødet den 14. juni 2016, samt generelle bemærkninger ved bedømmelsen af 

opgavesættene. 
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Kort om opgavesættene til den skriftlige prøve maj-juni 2016 

Der blev afholdt skriftlig prøve i kemi A stx den 24. maj og den 2. juni 2016. Den skriftlige prøve i stx er en 5 

timers individuel prøve. Opgavesættene vil senere blive tilgængelige som pdf-fil på materialeplatformen 

http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/.  

 

I tabellen nedenfor ses en oversigt over opgaverne i de to opgavesæt. 

 

 Opgavesæt 24. maj 2016 Opgavesæt 2. juni 2016 

Antal opgaver 4 4 

Antal delopgaver 16 16 

Opgave 1 Nanopartikler i solcreme Triclosan 

Opgave 2 Ketogan – mod kraftige smerter Pentobarbital – et etisk dilemma 

Opgave 3 B-vitamin i energidrikke Citalopram - et antidepressivt middel 

Opgave 4 Stereoselektiv syntese – en vigtig 

brik i moderne kemi 

Sulfurylchlorid – en kilde til dichlor 

 

Karaktererne blev afgivet ved censormødet den 14. juni 2016. Fastsættelsen af en karakter sker ud fra en 

helhedsvurdering af opgavebesvarelsen i forhold til fagets faglige mål og bedømmelseskriterierne. 

Vurderingen omfatter bl.a. om eksaminandens tankegange fremstår klart ved brug af forklarende tekst, 

reaktionsskemaer, udregninger, figurer og kemiske formler. Karaktergivningen sker ikke på baggrund af en 

på forhånd fastlagt og udmeldt oversættelse fra pointskala til karakter. 

Karakterstatistik for de skriftlige prøver maj-juni 2016 

Til sidst i evalueringsrapporten findes statistik over karaktererne ved den skriftlige eksamen i kemi A i stx 

2016, som er fremkommet ud fra censorernes afgivelse af karakterer ved censormødet. 

 

Til den skriftlige prøve i kemi A stx blev der på censormødet afgivet karakterer svarende til i alt 1465 

eksaminander
1
. Antallet omfatter både eksaminander fra stx og eksaminander fra VUC, som følger kemi A 

stx-ordningen. Antallet af eksaminander i 2016 er en stigning på ca. 150 i forhold til 2015. Eksaminanderne 

var i 2016 fordelt på 123 hold med en gennemsnitlig holdstørrelse på 11,9 eksaminander pr. hold. 

Eksaminanderne i kemi A, stx kom fra 114 skoler. 

 

Karaktergennemsnittet for alle eksaminander blev 6,72, hvilket svarer til resultatet i 2015 (6,73). For 

eksaminanderne som fik 02 eller derover var gennemsnittet 7,60 (i 2015 7,70). 88,9 % af eksaminanderne 

bestod prøven (til sammenligning var dette tal i 2015 87,7 %). Både hvad angår gennemsnit og andelen af 

eksaminander som bestod, svarer 2016 til de senere års resultater, dog med en lidt lavere dumpeprocent 

end tidligere. Gennemsnittene for alle eksaminander dækker over større forskelle mellem de enkelte hold. 

Variationen i gennemsnit på de enkelte hold ligger fra hold med gennemsnit omkring 1,5 til hold med 

gennemsnit omkring 10,8.  

 

Ud af det samlede antal eksaminander til den skriftlige prøve i kemi A stx, kom 13,1 % fra studieretningen 

med forsøgsfaget bioteknologi A (192 eksaminander
2
). Antallet af eksaminander med kemi A og 

bioteknologi A i stx er således steget i forhold til 2015 (9,0 % svarende til 118 eksaminander). Endvidere 

kom 9 eksaminander fra studieretningen med forsøgsfaget geovidenskab A
3
.  De to forsøgsstudieretninger 

dominerer således ikke kemi A, hvor eksaminanderne primært kommer fra studieretninger med fysik og 

kemi. Væksten i kemi A kan heller ikke udelukkende forklares ved, at flere skoler giver elever på 

bioteknologi-studieretningen bedre mulighed for at vælge kemi A, som det femte A-niveaufag. 

                                                           
1
 Hertil kommer 37 eksaminander fra Færøerne, som ikke er inkluderet i statistikken. 

2
 I 2016 var der 1860 eksaminander til den skriftlige prøve i bioteknologi A i stx. 

3
 2016 var anden årgang med skriftlig eksamen i geovidenskab A. I stx var der 72 tilmeldt den skriftlige prøve. 
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Eksaminander i kemi A, som kommer fra studieretningen med bioteknologi A, er fordelt på 46 skoler med 

et gennemsnit på 4,2 eksaminand pr. skole. 

 

Karakterfordelingen for alle eksaminander og eksplicit for eksaminander som bestod, kan ses i tabellen 

nedenfor (se eventuelt også søjlediagrammerne sidst i rapporten). Karaktererne for de eksaminander, som 

bestod prøven, er forskudt mod de højere karakterer (7, 10 og 12), en tendens der også sås i 2015. 

 

Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 

Antal 14 150 87 250 439 332 193 

Frekvenser 1,0 10,2 5,9 17,1 30,0 22,7 13,2 

Frekvenser for beståede   6,7 19,2 33,7 25,5 14,8 

 

Eksaminanderne kommer dels fra studieretningsklasser (19,5 %) og dels fra valghold (80,5 %). Generelt 

klarer eksaminander fra valghold sig bedre end eksaminander fra studieretningshold, hvilket illustreres ved 

sammenligning af holdenes gennemsnit (studieretningshold: 5,40 og valghold: 7,03). Andelen af 

eksaminander, der bestod på studeretningshold var 81,1 % og på valghold 90,7 %. Tendensen svarer til de 

senere års resultater fra de skriftlige prøver i kemi A stx. 

 

Ved den skriftlige prøve i maj-juni 2016 var der to prøveforekomster. Der var i 2016 en skæv fordeling af 

antal eksaminander på de to prøvedage, idet 10,4 % af eksaminanderne var til prøve den første dag og 89,6 

% på den anden dag. På grund af forskellen i antallet af eksaminander til prøve de to dage, kan det være 

vanskeligt at sammenligne resultaterne. Gennemsnittene for alle fordeler sig mellem de to dage på 

henholdsvis 6,43 (1. dag) og 6,75 (2. dag), og for eksaminander som bestod henholdsvis 7,07 (første dag) og 

7,66 (anden dag), mens andelen, som bestod, er henholdsvis 91,4 % på første dag og 88,5 % på anden dag 

dag. 

Generelt om opgavesættene 

Censorerne peger på, at de to opgavesæt præsenterer interessante problemstillinger inden for kemi, og 

med en bred vifte af anvendelser af kemi. Censorerne angiver, at opgavesættene indeholder både lette og 

mere komplekse delopgaver. De mere komplekse delopgaver trækker også på eksaminandernes 

matematiske kompetencer og deres evner til at kunne argumentere ud fra flere forskellige kemifaglige 

komponenter på samme tid. Opgavesættene indeholder også delopgaver, som det forventes, at kun de 

fagligt dygtigste kunne besvare. Derved giver sættene mulighed for at differentiere karaktergivningen. 

Censorernes generelle indtryk er endvidere, at kernestoffet er dækket bredt, samt at begge opgavesættene 

har et passende niveau. Der var således ikke tegn på, at eksaminanderne har haft tidsproblemer, eller at 

der var delopgaver, som eksaminanderne ikke havde forudsætninger for at kunne besvare.  

 

Censorerne har påpeget nogle generelle problemstillinger, som opgavesættene rejser, og som kort omtales 

her. Lærere opfordres til at have et særlig fokus på disse områder i den daglige undervisning, således at 

eksaminanderne er trænet til at besvare de skriftlige prøver på en hensigtsmæssig måde. For yderligere 

kommentarer henvises til en senere publikation om opgavesættet, samt til mere generel omtale i ”Gode 

råd og inspiration til den skriftlige prøve i kemi stx” og listen med typeord. Materialerne findes på EMU’en 

(se på fagkonsulentens sider under STX/Kemi, links: http://www.emu.dk/omraade/stx/fag/kemi).  

 

• Generelt er der en del eksaminander, som har problemer med at anvende kemisk fagsprog. Det kan 

fx ses ved brugen af ”grader” i stedet for °C og angivelse af enheder, bl.a. [[mol]] i stedet for mol, og 

lignende eksempler. 

• Ved simple beregningsopgaver indgår eksaminandernes talforståelse også som en del af 

vurderingen, fx i forbindelse med anvendelsen af enheder og betydende cifre. 

• Mange eksaminander argumenterer ikke tilstrækkeligt og klart, fx i forbindelse med brug af en 

reduceret formel til beregninger af pH eller ved simple stofmængdeberegninger. 
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• En fyldestgørende besvarelse af opgaverne kræver ofte et større omfang af dokumentation, således 

at eksaminandens tankegang ved besvarelsen af opgaver fremstår klar og tydelig. En del 

eksaminander begrænser deres dokumentation til et niveau, hvor det påvirker bedømmelsen af 

deres besvarelse, også selvom de fx i en beregningsopgave har det korrekte svar. Det er vigtigt 

fortsat at gøre eksaminanderne opmærksomme på, at tilstrækkelig dokumentation i kemi også er 

vigtig for bedømmelsen.  

Manglende dokumentation ses typisk i forbindelse med besvarelse af eksamensopgaverne med 

beregninger i tilvæksten i termodynamiske størrelser, pH-beregninger, præsentation og analyser af 

grafer, som fx benyttes ved undersøgelser af reaktionsorden, Lambert-Beers lov og lignende. Der 

henvises til papiret ”Gode råd og inspiration til den skriftlige prøve i kemi stx” for nærmere omtale 

af problemer af denne type. 

• I forlængelse af ovenstående skal især peges på to problemstillinger, som kan påvirke 

eksaminandernes besvarelser, og som censorerne påpeger fortsat er centrale problemer i en del af 

eksaminandernes besvarelser. Det drejer sig om eksaminander, som i større eller mindre grad 

kopierer dele af opgaveteksten ind i deres egen besvarelse, og visse eksaminanders brug af 

matematikprogrammer. Begge problemstillinger bør have en central placering i den daglige 

undervisning, hvor der trænes til de skriftlige prøver, da det er her, man som kemilærer måske har 

mulighed for at påvirke de kommende eksaminander. Punkterne er beskrevet i papiret ”Gode råd og 

inspiration til den skriftlige prøve i kemi stx” (se eventuelt dette), men omtales her kort. 

Nogle eksaminander skriver/kopierer større dele af opgaveteksten ind i deres opgavebesvarelse. 

Dette bør eksaminander ikke bruge deres tid på. De bør i stedet koncentrere sig om arbejdet med 

besvarelse af opgaverne. Endvidere mindskes gennemskueligheden mellem eksaminandens egen 

besvarelse, som skal bedømmes, og materialer, som ikke må indgå i bedømmelsen. 

Langt de fleste eksaminander benytter i dag computer og tilknyttede programmer, især 

matematikprogrammer, til den skriftlige prøve i kemi. Dette rummer bestemt en række fordele. Der 

er dog en række eksempler på uhensigtsmæssig brug af computer, fx når computernotation 

benyttes i stedet for kemisk fagsprog, beregninger udføres implicit uden forklarende tekst, eller 

store dele af opgaveteksten kopieres ind i opgavebesvarelsen. Der bør især være fokus på en 

fornuftig brug af matematikprogrammer ved den skriftlige prøve i kemi. Nogle eksaminander 

opfatter nærmest kemiopgaver som ”matematikopgaver”, og ikke at matematikken/programmerne 

er et redskab til at kunne behandle kvantitative kemiske problemstillinger. Det betyder, at de ikke i 

tilstrækkeligt omfang dokumenterer det kemiske indhold i deres besvarelse. Et andet problem er, at 

nogle opgavebesvarelser er så ”indpakket” i matematikprogrammets ”symbolsprog”, at det ikke er 

acceptabelt, dels er det en uhensigtsmæssig formidling af en kemifaglig tekst, og dels fordi det giver 

et forkert kemifagligt ”sprog”, fx notation af enheder. 

• Arbejdet med rimelig dokumentation ved besvarelse af de skriftlige opgaver i kemi A, stx, bør 

have en mere fremtrædende plads i den daglige undervisning.  Det bør gøres, således at 

eksaminanderne generelt viser en bedre forståelse for vigtigheden for dette spørgsmål ved skriftligt 

arbejde i kemi, og også er bevidste om betydningen af ikke at dokumentere sin besvarelse 

tilstrækkeligt. 
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Karakterstatistik: Kemi A, stx maj-juni 2016 

Oversigt over alle eksaminanders karakterer afgivet ved censormødet
4
 Gennemsnit 

Afgivne karakterer skriftlig eksamen 1465 For alle eksaminander 6,72 

Antal eksaminander som bestod 1301 For eksaminander som bestod 7,60 

  Procentdel som bestod 88,8 

 

Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 

Antal eksaminander med  14 150 87 250 439 332 193 

Fordeling i procent for alle eksaminander 1,0 10,2 5,9 17,1 30,0 22,7 13,2 

Fordeling i procent for eksaminander der bestod   6,7 19,2 33,7 25,5 14,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Hertil kommer 37 eksaminander fra Færøerne, som ikke er inkluderet i statistikken. Eksaminanderne fra Færøerne 

benyttede alle opgavesættet fra 2. juni 2016. På Færøerne benyttes 7-skalaen ved karaktergivning. Gennemsnittet for 

alle eksaminander blev 1,16 og for eksaminander, der bestod, 4,73. Andelen, der bestod, var 29,7 %. 
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