1. SEPTEMBER 2019

Nyhedsbrev

Fra fagkonsulenten i kemi på de gymnasiale
uddannelser samt fagkonsulent i bioteknologi på stx

“Godt skoleår”
Så er det nye skoleår ved at være godt i gang. Hermed et nyhedsbrev med noget til
alle skoleformer på kemi samt til bioteknologi, stx
Godt skoleår. Jeg glæder mig til at møde jer i forskellige sammenhænge.
Mange hilsner Mette Malmqvist

Karrierelæring

NATURVIDENSKABSSTRATEGIEN
I marts 2018 blev den nationale naturvidenskabsstrategi udmeldt. Læs mere her.
De fem indsatser er med link i de tilfælde, hvor der er udmeldt yderligere.

1.
2.
3.
4.
5.

Styrket motivation og faglig fortælling
Fagligt og didaktisk endnu dygtigere lærere i naturvidenskab
Kontinuerlig faglig fornyelse af naturvidenskabelige fag
Styrket talentudvikling og nye teknologiske muligheder
Lokal prioritering, faglige netværk og samarbejde.

EUX
EVA holder gratis konference om styrkelse af faglig synergi i eux-forløb
den 5. november.
Konferencen er afslutningen på et UVM-finansieret FoU-projekt, som har kørt det
sidste års tid med deltagelse af ca. 15 skoler.
Læs mere og tilmeld her

FIP
Der afholdes FIP kurser i teknisk erhvervsområde/-projekt.
Tilmelding og yderligere information fås på GL.org.
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Naturvidenskabernes
Hus er et
videnscenter for
skolevirksomhedssamarbejde. De får bl.a.
midler af
undervisningsministeriet, mod at alle
forløb er gratis og frit
tilgængeligt for alle
skoler i hele landet.
På https://
www.nvhus.dk/
tektanken/ findes en
oversigt over firmaer
med tilbud om besøg
i forbindelse med et
undervisningsforløb.

Bioteknologi,
stx
EVALUERING AF DEN SKRIFTLIGE PRØVE
Der har været 2839 eksaminander til den skriftlige prøve i forsøgsfaget bioteknologi A htx/stx den
20. maj. Der er tale om en fremgang i forhold til 2018. Gennemsnittet for alle eksaminander blev
5,77 og blandt eksaminander, som bestod, 6,44. 90 % af eksaminanderne bestod. Se evt.mere i
evalueringsrapporten på ministeriets hjemmeside, uvm.dk → uddannelser til unge → gymnasiale
uddannelser → prøver og eksamen → evaluering af prøver.
Der er afholdt skriftlig sygeprøve i bioteknologi A i august.
Alle maj–juniterminens opgavesæt ligger tilgængelige på materialeplatformen, se emu.dk →
Materialeplatformen → Adgang til tidligere prøve- og eksamensopgaver → Gymnasiale uddannelser → stx →
årstal → opgaven.

LÆRERENS HÆFTE
Der er udarbejdet en lærervejledning til brug ved de digitale prøver. Hæftet kaldes Lærerens hæfte og
findes på Uvm.dk samme sted som læreplan og vejledning. Hæftet er en lærervejledning til brug ved
de digitale skriftlige prøver i bioteknologi A. Det indeholder en tydeliggørelse af forventningerne til
den skriftlige prøve. Hæftet beskriver nye digitale elementer i opgaverne, eksempler på ofte
forekommende faglige områder og opgavetyper, samt gode råd til elevernes daglige arbejde med
opgaverne. Hæftet indeholder en liste med typeord, der anvendes i opgaverne, samt en række
tekniske anvisninger til software, som eleverne skal kunne anvende til besvarelse af et digitalt
prøvesæt. Sidst i hæftet er der nogle uddybende eksempler på anvendelse af digitale elementer i det
vejledende opgavesæt 1. Bemærk hæftet er opdateret august 2019.

VEJLEDENDE OPGAVESÆT
Vejledende opgavesæt 1 som udkom i september 2018, ligger på materialeplatformen. Vejledende
opgavesæt 2 udkommer senest december 2019 og vil blive udarbejdet på baggrund af STX
prøvesættet fra 17. maj 2017 (gammel ordning). Bemærk at der ikke vil være pdf-fil i 2.
vejledende sæt samt fremadrettet.

FIP
Der afholdes FIP på Fredericia Gymnasium den 26.
februar 2020. Fokus for årets FIP er innovation og
karrierelæring.
Tilmelding foregår via GL.
Materiale fra tidligere FIP kurser findes her.
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Kemi, htx
EVALUERING AF DEN SKRIFTLIGE PRØVE
Der blev afholdt skriftlig prøve i kemi A htx den 24. maj 2019. I htx var 1085 eksaminander til
skriftlig prøve i kemi A, hvilket er en mindre fremgang i forhold til 2018. Gennemsnittet ved
sommerens skriftlige prøve i kemi A htx for alle eksaminander blev 5,83 og blandt eksaminander,
som bestod, 7,18. 81,8 % af eksaminander fik en karakter, så de bestod prøven.
Se evt.mere i evalueringsrapporten på ministeriets hjemmeside, uvm.dk → uddannelser til unge →
gymnasiale uddannelser → prøver og eksamen → evaluering af prøver.
Alle maj–juniterminens opgavesæt ligger tilgængelige på materialeplatformen, se emu.dk →
Materialeplatformen → Adgang til tidligere prøve- og eksamensopgaver → Gymnasiale uddannelser → htx →
årstal → opgaven.

LÆRERENS HÆFTE
Der er udarbejdet en lærervejledning til brug ved de digitale prøver. Hæftet kaldes Lærerens hæfte og
findes på uvm.dk samme sted som læreplan og vejledning. Hæftet indeholder typeord samt en
tydeliggørelse af forventningerne til den skriftlige prøve. Således er hæftet tænkt, som en hjælp til
den daglige undervisning i kemi A, og i forberedelse af eleverne til den skriftlige prøve i kemi A med
de digitale opgavesæt. Bemærk at der ikke fremover vil være pdf-fil i opgavesættet. Bemærk
endvidere at hæftet er opdateret august 2019.

FIP
Der afholdes FIP på Århus Gymnasium den 16.1.2020
og på Sukkertoppen den 22.1.2020. Fokus for årets FIP
er innovation og karrierelæring.
Tilmelding foregår via GL.
Materiale fra tidligere FIP kurser findes her.

MATEMATIK PROGRAMMER I UNDERVISNINGEN
Bedømmelseskriteriet på kemi A ”… at tankegangen fremstår struktureret og tydelig” indbefatter fx
hensigtsmæssig brug af matematikprogrammer. Det er derfor vigtigt at lære eleverne at benytte
matematikprogrammer, som et redskab med anvendelse af kemisk fagsprog, fx _gr er
uhensigtsmæssig enhed for masse og vil påvirke bedømmelsen til den skriftlige prøve i kemi A, idet
der internationalt findes en række accepterede symboler, som eleven skal kunne benytte. Derimod
er formelle fejl såsom enheder, der skrives med kursiv, symboler skrevet med ordinær skrift,
punktum som decimal tegn og lignende uvæsentlige, så længe de ikke er meningsforstyrrende.
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Kemi, hf-e og stx
EVALUERING AF DE SKRIFTLIGE PRØVER
Der blev afholdt skriftlig prøve i kemi A stx den 21.maj og 3.juni 2019. Der var i alt 1528
eksaminander i stx (inklusive hf) til de skriftlige prøver i kemi i sommers, hvilket er en pæn
fremgang i forhold til 2018. Der var endvidere 34 eksaminander fra Færøerne til sommerens
prøve. Gennemsnittet for alle eksaminander under stx–ordning blev 6,96, og blandt
eksaminanderne, som bestod, var gennemsnittet 7,71. 90,5 % af eksaminanderne bestod.
Se evt.mere i evalueringsrapporten på ministeriets hjemmeside, uvm.dk → uddannelser til unge →
gymnasiale uddannelser → prøver og eksamen → evaluering af prøver.
Der er afholdt skriftlig prøve i kemi A i august, udover sygeprøve var også GSK elever tilmeldt.
Alle maj–juniterminens opgavesæt ligger tilgængelige på materialeplatformen, se emu.dk →
Materialeplatformen → Adgang til tidligere prøve- og eksamensopgaver → Gymnasiale uddannelser → stx
→ årstal → opgaven.

LÆRERENS HÆFTE
Der er udarbejdet en lærervejledning til brug ved de digitale prøver. Hæftet kaldes Lærerens hæfte
og findes på uvm.dk samme sted som læreplan og vejledning. Hæftet indeholder typeord samt en
tydeliggørelse af forventningerne til den skriftlige prøve. Således er hæftet tænkt, som en hjælp til
den daglige undervisning i kemi A, og i forberedelse af eleverne til den skriftlige prøve i kemi A
med de digitale opgavesæt. Bemærk at der ikke fremover vil være pdf-fil i opgavesættet.
Bemærk endvidere at hæftet er opdateret august 2019.

FIP
Der afholdes FIP på Aarhus Gymnasium i Tilst den 20.11.2019 og på Københavns Åbne
Gymnasium den 4.12.2019. Fokus for årets FIP er innovation og karrierelæring.
Der arbejdes derudover på indhold omkring kemidatabase (også omtalt
som mærkningsdatabase) herunder ændringer i regler samt Workshops
omhandlende hjemmeeksperimenter til kemi C, Undersøgelsesbaseret
tilgang til eksperimenter (IBSE(UBNU)) samt erfaringsudveksling Kemi
C, stx. Der tages forbehold for ændringer.
Tilmelding foregår via GL.
Materiale fra tidligere FIP kurser findes her.
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FAGSPECIFIKKE PROGRAMMER
De faglige mål på B-niveau og A-niveau

”anvende digitale værktøjer, herunder
fagspecifikke, i en konkret faglig
sammenhæng”
og
“formulere sig struktureret såvel mundtligt
som skriftligt om kemiske emner og give
sammenhængende faglige forklaringer “
bevirker, at eleverne også skal kunne skrive deres fagsprog, fx kemiske formler og
reaktionsskemaer på en overskuelig måde. Dette kan ske ved at integrere “output” i tekst fra
fagspecifikke programmer fx fra kemiske tegneprogrammer.
Men selv om mulighederne er mange, og eleverne bør
introduceres tidligt for programmerne, skal man dog
hele tiden have for øje, at programmerne skal bruges
til at forbedre den kemiske forståelse. Dette kan sker
ved navngivning af organiske forbindelser, tegning af
strukturformler i organisk kemi, analyser af kemiske
strukturers polaritet og syre-baseegenskaber m.v.
Det drejes sig med andre ord ikke om bare at kunne
”trykke-på-knapper”.

Kemi,
NF hf
FIP
Der afholdes FIP på Fredericia Gymnasium den 5. marts 2019.
Fokus for årets FIP er innovation og karrierelæring.
Tilmelding foregår via GL.
Materiale fra tidligere FIP kurser findes her.
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