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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj/juni  2019 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF-e 

Fag og niveau Kemi C 

Lærer(e) Ellen Sig Rahbek 

Hold 18kec02 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Alle ting består af atomer! 

Titel 2 Atomer er IKKE enlige! 

Titel 3 Stoffer reagerer med hinanden! & Mængdeberegning. 

Titel 4 To poser grillkul – og et par spande vand . . . 

Titel 5 Når stoffer er blandet sammen . . . 

Titel 6 Ikke alt er surt! 

Titel 7 Elektroner kan flyttes. 

 
 
 
 
Lærebøger: 
 
Kend Kemien 1, Henrik Parbo m.fl., Gyldendal, 1.udgave, 2003 
BasisKemi C, H. Mygind, O.V. Nielsen, V. Axelsen, Haase & Søns forlag, 1.udgave, 5. oplag, 2011 
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Titel 1 
 Alle ting består af atomer! 
Indhold Kernestof 

Basiskemi C   s. 7-11+ 13-15 + 18-29 
 
Supplerende stof  
Grundlæggende kemi C (lærerfremstillet arbejdshæfte) 

http://www.frividen.dk/kemiske-forbindelser/           (Intramolekylære bindinger) 
https://www.youtube.com/watch?v=jve4sVegz38    (Valens (antal mulige bindinger)) 
http://www.lr-web.dk/Lru/microsites/godkemi_c/godkemic_07.html    (Ionforbin-                                                              
delse eller molekyleforbindelse) 

 

Øvelser/opgaver som inddrages til eksamen: 
 

Omfang 
 

12 lektioner (45 min.) 

Særlige fo-
kuspunkter 

Atomer, grundstoffer, kemiske forbindelser, grundstoffernes periodiske system, me-
tal og ikke metal.  
 
Kompetencer: 
At kunne forholde sig til symboler og modeller. 
At træne brugen af fagtermer.  
At øve skriftlighed i forbindelse med skriftlige opgaver. 
 

Væsentligste 
arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde og gruppearbejde. 

Retur til forside 
 
 

Titel 2 
 Atomer er IKKE enlige! 
Indhold Kernestof 

Basiskemi C    s. 31-48 + 53-61 + 67-74 
 
Supplerende 

Kemiske bindingstyper (lærerfremstillet dokument) 
https://www.youtube.com/watch?v=3vU4u-yc2i0   (Molekylers rummelige opbygning) 

 
Øvelser/opgaver som inddrages til eksamen: 

Hvilken typestof (journal)                                               
 Saltes opløselighed (rapport) 
 

Omfang 
 

15 lektioner (45 min.) 

http://www.frividen.dk/kemiske-forbindelser/
https://www.youtube.com/watch?v=jve4sVegz38
http://www.lr-web.dk/Lru/microsites/godkemi_c/godkemic_07.html
https://www.youtube.com/watch?v=3vU4u-yc2i0
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Særlige fo-

kuspunkter 

Kemiske bindinger, elektronegativitet, polaritet, opløselighed. Molekyleforbindelser 

kontra ionforbindelser. Stoffers farlighed - Sikkerhedsmærkning. 
 
Kompetencer: 
At kunne forholde sig til symbolsprog og modeller. 
At kunne bruge relevant fagsprog. 
At indøve skriftlighed i forbindelse med rapporter og skriftlige opgaver.  

Naturvidenskabelig arbejdsmetode og hvordan en naturvidenskabelig rapport skal 
opbygges. 
At kunne udføre eksperimentelt arbejde på en fornuftig måde. 
 

Væsentligste 
arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, skriftligt arbejde og gruppearbejde. 
 

Retur til forside 
 
 

Titel 3 
 

 
Stoffer reagerer med hinanden! &                    
Mængdeberegning 
 

Indhold Kernestof 
Kend kemien 1   s. 87-90 
Basiskemi C    s. 82-95  
 
Supplerende stof 

KALK (lærerfremstillet dokument) 
Den molare volumen (lærerfremstillet dokument) 
Atommasser, molarmasser og isotoper (lærerfremstillet dokument) 
 
Øvelser/opgaver som inddrages til eksamen: 
Opvarmning af natron (rapport) 
 

Omfang 
 

21 lektioner (45 min.) 

Særlige fo-
kuspunkter 

Atommasse, formelmasse, molarmasse, stofmængde og molbegrebet. 
Afstemning af reaktionsskemaer og beregning på afstemte reaktionsskemaer. 
 
Kompetencer: 

At kunne relatere observationer, model-fremstillinger og symbol-fremstillinger til 
hinanden 
At kunne udføre enkle kemiske beregninger 
At kunne registrere og efterbehandle data og iagttagelser fra eksperimenter  

Væsentligste 
arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, skriftlig arbejde og gruppearbejde. 

Retur til forside 
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Titel 4 
 To poser grillkul – og et par spande vand … 
Indhold Kernestof 

Basiskemi C    s. 117-141 
 
Supplerende 
Organisk kemi (lærerfremstillet dokument) 
 
Øvelser/opgaver som inddrages til eksamen: 
Addition og substitution (demo) 
Organiske stoftyper (rapport) 

 

Omfang 
 

18 lektioner (45 min.) 

Særlige fo-
kuspunkter 

Carbonatomets bindingsforhold og rumlige opbygning.  Alkaner, alkener og al-
kyner, alkoholer og carboxylsyrer, stoftypernes fysiske og kemiske egenskaber, 
navngivning, substitution, addition og forbrændingsreaktioner. 
 
Kompetencer: 
At arbejde sikkert i laboratoriet, at omgås kemikalier på ansvarlig vis 
At relatere symbolsprog og modeller til de indsamlede observationer 
At anvende og perspektivere den opnåede viden til hverdagens hændelser 
 

Væsentligste 
arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, 
mundtlig fremstilling. 

Retur til forside 
 
 
 

Titel 5 Når stoffer er blandet sammen 

Indhold Kernestof 
Basiskemi C     s. 79-81 + 96 + 99 + 101-114 
 
Supplerende 
http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Kemi/Analytisk_kemi/titrering 
(titreringer) 
 

Øvelser/opgaver som inddrages til eksamen: 
Saltindhold i øjenskyllevand (journal) 
Fortyndingsfaktor (journal) 

 

Omfang 
 

 12 lektioner (45 min.) 

http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Kemi/Analytisk_kemi/titrering
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Særlige fo-

kuspunkter 

Stofmængdekoncentration, volumen og stofmængde. Fortynding, titrering og 

ækvivalente mængder. Mængdeberegning på blandede stoffer. 
 
Kompetencer: 
At omgås kemikalier på ansvarlig vis, arbejde sikkert og hensynsfuld i et laborato-
rium 
At relatere symbolsprog og modeller og at anvende fagtermer 
At kunne beskrive eksperimenter og præsentere resultater skriftlig og mundtlig 
At kunne udføre enkle kemiske beregninger 

Væsentlig-
ste arbejds-
former 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, skriftligt arbejde og gruppearbejde. 
 

Retur til forside 
 

 

Titel 6 Ikke alt er surt! 
Indhold Kernestof  

Basiskemi C   s. 153-161 

Supplerende 
Flippet syre (lærerfremstillet arbejdeshæfte) 

 https://jyllands-posten.dk/aarhus/politiretsvaesen/ECE8232173/mand-tog-smo-
ersyrehaevn-over-diskotek/        

 https://sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/discusprolaps/foerste-
hjaelp/aetsninger/ 

 http://nyheder.tv2.dk/krimi/2017-05-24-dreng-sprojtede-aetsende-vaeske-i-oj-
nene-pa-kammerat-skal-betale-384000-kroner-i 

Øvelser/opgaver som inddrages til eksamen: 
Ethansyre i husholdningseddike (rapport) 

Omfang 
 

9 lektioner (45 min.) 

Særlige fo-
kuspunkter 

koncentration (formel og aktuel), definere en syre og en base, hydron, syre-base-  reak-
tion, korresponderende syre-base par, pH-begrebet, syre-base titrering, sikkerhedsfor-
hold ved omgang med syrer og baser.  

 
Kompetencer: 

At omgås kemikalier på ansvarlig vis, arbejde sikkert og hensynsfuld i et laboratorium 

At relatere symbolsprog og modeller og at anvende fagtermer 

At kunne beskrive eksperimenter og præsentere resultater skriftlig og mundtlig At forstå 

forskellen mellem samme udtryks forskellige betydninger, afhængig af om udtrykket be-

nyttes i hverdags-sammenhænge eller i naturvidenskabelige sammenhænge. 

At kunne udføre enkle kemiske beregninger 

Væsentlig-
ste arbejds-
former 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, skriftligt arbejde og gruppearbejde. 
 

Retur til forside 

https://jyllands-posten.dk/aarhus/politiretsvaesen/ECE8232173/mand-tog-smoersyrehaevn-over-diskotek/
https://jyllands-posten.dk/aarhus/politiretsvaesen/ECE8232173/mand-tog-smoersyrehaevn-over-diskotek/
https://sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/discusprolaps/foerstehjaelp/aetsninger/
https://sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/discusprolaps/foerstehjaelp/aetsninger/
http://nyheder.tv2.dk/krimi/2017-05-24-dreng-sprojtede-aetsende-vaeske-i-ojnene-pa-kammerat-skal-betale-384000-kroner-i
http://nyheder.tv2.dk/krimi/2017-05-24-dreng-sprojtede-aetsende-vaeske-i-ojnene-pa-kammerat-skal-betale-384000-kroner-i
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Titel 7 
 Elektroner kan flyttes. 
  Kernestof 

Basiskemi C   s. 173-181 
 
Supplerende  
Oxidationstal (lærerfremstillet dokument) 
https://www.youtube.com/watch?v=tWWCNVy7fqs (Oxidationstal og spændingsrækken) 

https://www.youtube.com/watch?v=kEJUYDHhuCg   (Oxidations- og reduktions-
midler) 
 
Øvelser/opgaver som inddrages til eksamen: 
Undersøgelse af en redoxreaktion (journal) 

Omfang 
 

9 lektioner (45 min.) 

Særlige fo-
kuspunkter 

Redoxreaktioner, reduktion, oxidation, reduktionsmiddel, oxidationsmiddel, oxi-
dationstal, redoxreaktioners betydning i hverdagen 
 
Kompetencer: 
At omgås kemikalier på ansvarlig vis, arbejde sikkert og hensynsfuldt i et laborato-
rium 
At relatere symbolsprog og modeller og at anvende fagtermer 
At kunne beskrive eksperimenter og præsentere resultater skriftlig og mundtlig, 
og at kunne analysere og vurdere indhentede data og informationer 
 

Væsentlig-
ste arbejds-
former 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde og individuelt ar-
bejde. 

Retur til forside 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tWWCNVy7fqs
https://www.youtube.com/watch?v=kEJUYDHhuCg

