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• Kort nyt 

• Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) 

• Bioteknologi A  

• Lidt om gymnasieforliget 



      Fagkonsulent – Oplæg på gymnasielærerdag på Kemisk Institut, AU  13. januar 2017 

2 

Kort nyt 

 
Fip-kurser i foråret 

Møder vil blandt andet have fokus på læreplanerne typisk kl. 10-16 

Annonceres via GL-E 

 

Onsdag  den 1.3.: Stx: Kemi, NV og Hf-enkeltfag, Vest 

Fredag  den 3.3.: Stx: Kemi, NV og Hf-enkeltfag, Øst 

Onsdag  den 8.3.: Stx: Hf-NF 

Torsdag  den 9.3.: Stx: Bioteknologi A 

Onsdag  den 22.3.: Htx Kemi og NV (sammen med biologi/bioteknologi), Øst 

Fredag  den 24.3.: Htx Kemi og NV (sammen med biologi/bioteknologi), Vest 

 

Onsdag  den 3.5.: SRP stx, Øst 

Torsdag  den 4.5.: SRP stx, Vest 



      Fagkonsulent – Oplæg på gymnasielærerdag på Kemisk Institut, AU  13. januar 2017 

3 

Kort nyt 

 
Skriftlige prøver 

• Afholdt skriftlige prøver i kemi A htx og stx, i august 2016  

– men ikke i december 

• Afholdt skriftlige prøver i bioteknologi A, i august 2016 

• Digitale opgavesæt: Vejledende opgavesæt 2 og 3 er udsendt til skolerne  

 

• Opgavesættet findes på Materialeplatformen 

 

• Udvidet ”Evalueringsrapport” – findes på EMU’en, både htx og stx 
(den officielle Evalueringsrapporter lavet – findes endnu ikke på UVMs side for evalueringsrapporter) 

 

• Noter med tilknytning til skriftlig prøve: 

- Typeord til de skriftlige prøver (revideret august 2016)  

- Gode råd til skriftlig prøve i kemi A 

- Note om Fordelingsligevægt  

Alle noter findes på EMU’en. 
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Kort nyt 

 

Digitalisering af kemis skriftlige prøver 
 

• Både i htx og stx – med adgang til internettet 

• Udarbejdet: Lærerens hæfte (et til htx hhv. stx) 

Findes op uvm.dk under kemi: 

STX: http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fag-

og-laereplaner/Fag-paa-stx/Kemi-stx 

HTX: http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fag-

og-laereplaner/Fag-paa-htx/Kemi-htx 

 

• Sommertermin 2017: Første digitale skriftlige prøve i kemi. 

Skolerne kan tilmelde sig via det almindelige prøvesystem. 

Sommertermin 2018: Forsøgets andet år 

 

• Opgavesæt leveres elektronisk via Netprøver.dk eller som CD-rom 
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Kort nyt 
 

• Gældende bestemmelser 

Oversigt over regelsættet, som især er relevant for kemifaget findes på EMU’en, 

”Gældende bestemmelser, august 2016” 

 

 

• Navngivning 

Uorganisk navngivning: Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg har lavet et  kort 

papir om uorganisk navngivning  

(link: findes via http://www.kemisknomenklatur.dk/) 

 

Organisk kemi: IUPAC anbefaling: Ved umættede carbonhydrider vælges 

længste C-kæde, som hovedkæde, uanset om der indgår C-C dobbelt- eller 

tripelbindinger. 

Benyttes fremover ved skriftlige opgavesæt (hvis relevant).  

Både ChemSketch og MarvinSkecth bruger reglen. 

http://www.kemisknomenklatur.dk/
http://www.kemisknomenklatur.dk/
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Kort nyt 
 

Fagdidaktisk kursus (pædagogikum) 

• 50 kandidater med kemi i dette skoleår (lidt færre end sidste år) 

 

• To kurser i efteråret 2016 

 

• 28 stx, 13 hf, 9 htx og 1 eux (tilbagegang i htx) 

 

• Samme tendens som de seneste år: Kombination med biologi vokser, 

færre med fysik som kombination 

 

• Kandidater i kemi skal fortsat have noget som svarer til Kemiske 

Undervisningsforsøg (uklarhed for en del skoler) 
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Skriftlig eksamen 2016 – Kemi A HTX 

• 815 (2015: 799)    

• Beståede: 698 Dumpeprocent: 14,3 %  

• Gennemsnit: Alle: 5,94. Af beståede: 7,00 

Tendenser som tidligere år: 

- Lavere dumpeprocent, men også lavere gennemsnit end 2015 

- Valghold klarer sig bedre end studeretningshold 

- Store variationer mellem holdene 

- Flere fra studieretningen med bioteknologi vælger også kemi A (ca .20 %) 
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Skriftlig eksamen 2016 – Kemi A STX 

• 1465 (2015: 1317)    

• Beståede: 1301 Dumpeprocent: 11,2 %  

• Gennemsnit: Alle: 6,72. Af beståede: 7,60 

Tendenser som tidligere år: 

- Ca 150 flere elever – skyldes ikke kun flere fra bioteknologistudieretningen 

- Valghold udgør ca. 80 % af eksaminanderne 

- Valghold klarer sig bedre end studeretningshold 

- Ca. 13 % fra studieretningen med bioteknologi vælger også kemi A 

(fremgang) 

- Flest til 2. prøvedag (ca. 90%) 
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Skriftlige prøver i kemi: HTX og STX 

Antal eksaminander ved skriftlige prøve i kemi A: 

Htx omkring 700-800 

Stx omkring 1300-1465 

 

De fleste elever med kemi A kommer til skriftlig prøve 
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Skriftlige prøver i kemi: HTX og STX 

Kommenter  

• Karaktergennemsnit 

for alle hhv. 

eksaminander, der 

bestod: 

Nogenlunde stabil 

 

 

 

 

 

 

• Dumpeprocent: 

Htx typisk omkring 

15-17 % 

Stx typisk omkring 

12-13 % 
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• Blevet permanentgjort i fbm. Gymnasieforliget 

Dog to forskellige ordninger i htx og stx 

 

• Sidste hold under forsøgsordningen: Elever som er begyndt 

i skoleåret 2016/17 i 1.g i htx og stx 

 

• Bioteknologi A i htx og stx ser ud til fortsat at vokse (ligger 

på omkring 550-600 i htx og 1800-1900 i stx) - forventer dog 

at de nye studieretning kan påvirke dette 

 

• I dag deles bioteknologiundervisning ofte af en biologi- og 

kemilærer 

- Ved at vokse en gruppe af bioteknologilærer, som kan 

varetage faget alene 

- Hvor stiller det kemilærere uden biologi/bioteknologi i 

fremtiden? 

Behov for supplering? 

Bioteknologi A og fremtiden 
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Skriftlig eksamen 2016 – Bioteknologi A HTX 

• 553 (2015: 539) 

• Dumpeprocent:  11,3 % 

• Gennemsnit: Alle: 5,45. Af beståede: 6,17  

• Stor forskel på skolernes gennemsnit 
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Skriftlig eksamen 2016 – Bioteknologi A STX 

• 1860 (2015: 1719)  

• Dumpeprocent:  5,0 % 

• Gennemsnit: Alle: 6,89. Af beståede: 7,27 
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Gymnasieforliget og tiden fremad 

3. juni: Nyt gymnasieforlig  

Skal gælde fra skoleåret 2017/18. Derfor proces siden, del er udarbejdelse 

af læreplaner. Lidt om processen fremad 

 

Nedsat 74 læreplansgrupper – ca. 200 læreplaner justeres/ny udarbejdes 

 

Efteråret 2016: Læreplansgrupper har arbejdet udkast til læreplaner 

November-december 2016: FIP-møder – fagkonsulenter præsenterede 

læreplaner for lærere/ledere mhp. kommentarer og inspiration til videre 

arbejde. Læreplaner bearbejdes på baggrund af FIP – afleveret i 

ministeriet 

Januar-marts 2017: Bl.a. i ekstern høring. Læreplaner bearbejdes på 

baggrund af høringssvar. 

Marts-maj 2017: FIP, heldagskursus om bl..a. læreplanerne 

I løbet af forår 2017: Læreplaner udstedes + vejlederne skrives 

 

Parallelt forløber også arbejdet med resten af lovgrundlaget, 

bekendtgørelser 
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Gymnasieforliget og tiden fremad 

Grundforløb: HTX, STX 

- Forkortes 

- Naturvidenskabeligt grundforløb, både i HTX og STX, 45 timer (fra nat-

fag og matematik), afsluttende intern prøve, karakter medtæller  

- Elever ikke fordelt i studieretningsklasser på forhånd 

 

Studieretningsforløb: Fleste studieretning kun 2 fag, få studieretning 

HF  

Rettes primært mod erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser 

På hf skal vælges fagpakker (to fag med normalt BB- eller BC-niveauer) 

 

Nf:  

Mundtlig prøve i et af de tre fag, udtræk mellem bio/geo/kem 

Suppleret med intern mundtlig prøve 

prøve) 
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Gymnasieforliget og tiden fremad 

Studieretningsforløb - STX 

De fleste skal have matematik B (obligatorisk), fysik C (obligatorisk).  

Andre nat-fag (inkl informatik) er del af fagene der kan ”vælges” (2 ud af 

fagene) 

Et nat-fag hæves til B (med undtagelser for visse sprogvalg) 

 

Studieretningerne:  

1. Mat A + fysik B + kemi B (eller et af fagene på A niveau) 

 

2. Mat A + bioteknologi A + fysik B (som ordningen i dag) 

 

3. Mat A + geovidenskab A + kemi B (som ordningen i dag) 

 

4. Biologi A + kemi B  

(obligatorisk fag matematik B og fysik C, rettet mod professionsbachelor 

uddannelser, kræver løft af matematik til A for adgang til mange 

biologiskorienterede universitetsstudier) 

 

Elever i nat-studieretninger skal have 4 nat-fag med mindre man har B/B/B 

eller A/B/C opbygning. 
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Gymnasieforliget og tiden fremad 

Studieretningsforløb - HTX 

1. Matematik A +  

Fysik A eller Kemi A eller  Geovidenskab A eller Bioteknologi A eller 

Biologi B  eller  Informatik B eller  Programmering B 

 

2. Bioteknologi A +  samfundsfag B eller  idræt B 

(matematik B og kemi B er obligatoriske niveauer) 

 

Bioteknologi A ny ordning hvor kemi B skilles ud 

Får betydning for kemi B: Skal rettes mod bioteknologi A i studieretninger med 

dette fag 

 

Kemi B bliver obligatorisk for alle htx’er – tænkes i samspil med andre fag 

 

SOP (studieområdeprojekt) i htx (og hhx): 50 timer med mundtlig prøve 

(SRP nedlægges, SOP bliver en del af studieområdet) 
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Øget samspil med det biologiske område – mindre med fysik  

Kemi bør arbejde med faglig samspil med både det biologiske område og fysik – 

styrk samspillet med disse fag 

 

Forskellige tendenser peger i retning af at kemi mere knyttes til biologi end fysik i dag i 

gymnasieskolen 

 

• Kemilærernes typiske fagkombinationer – flest med kombinationen kemi og biologi 

 

• Elevernes valg af fag/studieretninger: MA-Fy-Ke mister terræn, 

bioteknologistudieretning og biologistudieretninger vokser. 

Kemi A primært et valgfag i stx, kemi B studieretningsfag i stx 

 

• Valg af SRP opgaver: I htx oftest biologi som andet fag, i stx oftest matematik og 

biologi/bioteknologi samt historie og dansk. Kun ca 5 % med fysik 

 

• Det faglige indhold i fx de skriftlige opgaver, lærebøgerne  

- er der mere vægt mod biologiske områder i dag end tidligere? 

 

• Ændringer i adgangskriterierne til de NTS-studier på universiteterne: 

- Fy/Ke (visse studier skal et af disse løftet til A)  

- Bioteknologi A og Fy 

- BI/Ke/fy – udvalgte NTS-studier 

(alle matematik A) 
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STX: SRP med kemi – 2016/17 

Kemi A: 878  (73,9 %)  

Kemi B: 310  (26,1 %) 

Enkeltfaglig kemi A: 1 SRP 

Nat/mat: 63,9 % 

heraf flest med mat & 

biologisk orienterede fag – 

ca. 10 % fysik (i 2010/11 

udgjorde fysik ca. 15 %) 

Historie/dansk: 31,6 % 

 

Kemi B SRP:  

Skriver primært med biologi 

A (ca. 54 %) samt matematik 

A (32 %) og fysik (ca 10 %) 

28,6 

21,5 

4,0 

9,6 

0,2 

20,2 

11,4 

1,2 1,1 2,2 

0

5

10

15

20

25

30

35

P
ro

c
e
n

t 
a
f 

s
a
m

le
t 

a
n

ta
l 
S

R
P

 m
m

e
d

 k
e
m

i 

SRP med kemi  2017 



      Fagkonsulent – Oplæg på gymnasielærerdag på Kemisk Institut, AU  13. januar 2017 

20 

HTX: SRP med kemi – 2016/17 

Kemi A: 381(92,7 %)  

Kemi B: 30  (7,3 %) 

Enkeltfaglig kemi A: 1 SRP 

Nat/mat/tek: 88,4 % 

heraf flest med biologisk 

orienterede fag – ca. 61 % 

Niveauet svarer meget til i 

2010/11. 

 

Kemi A SRP:  

Skriver primært med 

biologisk orienterede fag 

 

Kemi B SRP:  

Skriver primært med fysik A, 

matematik A og teknologi A 
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