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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Titel 1 

 

repetition 

Indhold Det periodiske system, Bohr’s atommodel, navngivning af kemiske forbindelser. 

Kovalente bindinger (elektronparbindinger), ionbindinger. Elektronegativitet. Mas-

se, stofmængde, molarmasse / formelmasse. Koncentrationer, densitet. Stofmæng-

dekoncentration. Grundlæggende syre-base kemi. oxidationstal 

Omfang 

 

12 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Bestemmelse af oxidationstal 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, elevgennemgang, skriftligt arbejde 

 

 

 

Titel 2 

 

Kemiske reaktioners hastigheder 

Indhold Reaktionshastighed, reaktanternes koncentrationer reaktanternes overfladeareal, 

reaktionsmekanisme, elementarreaktioner, temperaturafhængighed, katalysator, 

inhibitor 

 

Forsøg: landholts forsøg 

 

Basiskemi B, 1 udgave 2017, forfattere: Helge Mygind, Ole Vesterlund Niel-

sen,Vibeke Axelsen, side 7-25 

Omfang 

 

18 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

• reaktionshastighed på kvalitativt grundlag 

• Kobling mellem reaktionshastigheden og de udførte eksperimenter ved 

de andre temaer 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, elevgennemgang, laborato-

riearbejde  
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Titel 3 

 

Kemisk ligevægt  

Indhold Ligevægtsloven, betydningen af ligevægtskonstanten, ikke-ligevægt, ændring af en 

reaktionsdeltagers stofmængdekoncentration, beregning af forskydning tempera-

turændringer,  gasser, volumenændringer, opløsningsmidlet som reaktionsdeltager, 

heterogene ligevægte, indgreb i en ligevægt, regler for opskrivning af reaktionsbrø-

ken. 

 

Forsøg: indgreb i reaktionsligevægt 

 

Basiskemi B, 1 udgave 2017, forfattere: Helge Mygind, Ole Vesterlund Niel-

sen,Vibeke Axelsen, side 29-62 

 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

• anvende fagbegreber, fagsprog, modeller og metoder til at beskrive, analy-

sere og vurdere kemiske problemstillinger  

• gennemføre kvalitativt og kvantitativt eksperimentelt arbejde under hensyn-

tagen til labo-ratoriesikkerhed, herunder tilrettelægge simple kemiske ekspe-

rimenter  

• dokumentere eksperimentelt arbejde skriftligt, herunder sammenknytte teo-

ri og eksperimenter 

 

kernestof: ligevægtskonstanteer, forskydelse af ligevægt 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, elevgennemgang, laboratorie-

arbejde  

 

Titel 4 

 

Syre-basereaktioner 

Indhold Syrer og baser, vands selvionisering, pH og pOH, måling af pH, syrestyrke, 

basestyrke, korresponderende syre-basepar, beregning af pH, pufferopløsninger, 

titrering. 

 

Forsøg: C-vitamin i juice 

 

Basiskemi B, 1 udgave 2017, forfattere: Helge Mygind, Ole Vesterlund Niel-

sen,Vibeke Axelsen, side 73-110 

Omfang 

 

22 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

• formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om kemiske 

emner og give sammenhængende faglige forklaringer 

• dokumentere eksperimentelt arbejde mundtligt og skriftligt, herunder 

sammenknytte teori og eksperimenter 

 

Kernestof: syre-basereaktioner, her-under beregning af pH for vandige opløs-

ninger af syrer henholdsvis baser 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, elevgennemgang, labora-

toriearbejde 
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Titel 5 

 

Carbonhydrider 

Indhold Carbonhydridernes opbygning, intermolekylære bindinger, reaktionstyper, 

carbonhydridernes egenskaber, polymerisation 

 

Forsøg: organiske forbindelser 

 

Basiskemi B, 1 udgave 2017, forfattere: Helge Mygind, Ole Vesterlund Niel-

sen, Vibeke Axelsen, side 117-140 

Omfang 

 

24 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

• stofkendskab, herunder opbygning og  egenskaber  

• anvendelse for stofklassencarbonhydrider 

• kvalitative eksperimentelle metoder  

• simpel syntese og separation  

 

Kernestof:  carbonhydridernes opbygning, addition, elimination, substitution 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, elevgennemgang, labora-

toriearbejde, brug af kemiske tegneprogrammer 

 

Titel 6 

 

Karakteristiske grupper og stofklasser i organisk kemi  

Indhold Hydroxyforbindelser, alkoholer, phenoler, alkoholers opbygning og navngivning, 

fremstilling og anvendelse af alkoholer, alkoholers fysiske og kemiske egenskaber, 

sthere, aldehyder og ketoner, carboxylsyrer, estere, aminer, syrechlorider og ami-

der, navngivningsregler, lys og farver, absorbans 

 

Forsøg: oxidation af alkoholer 

 

Basiskemi B, 1 udgave 2017, forfattere: Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen, 

Vibeke Axelsen, side 143-189 

Omfang 

 

22 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

• anvende fagbegreber, fagsprog, modeller og metoder til at beskrive, analy-

sere og vurdere kemiske problemstillinger 

• relatere iagttagelser, modeller og symbolsprog til hinanden ved anvendelse 

af kemisk fagsprog 

 

Kernestof: alkoholer og deres fysiske og kemiske egenskaber, genkendelse af for-

skellige karakteristiske grupper 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, elevgennemgang, laborato-

riearbejde, brug af kemiske tegneprogrammer  
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Titel 7 

 

Isomeri 

Indhold Strukturisomeri, stereoisomeri, eksempler på spejlbilledisomere molekyler 

 

Forsøg: Z-E-omlejring 

 

Basiskemi B, 1 udgave 2017, forfattere: Helge Mygind, Ole Vesterlund Niel-

sen, Vibeke Axelsen, side 193-211 

 

Omfang 

 

10 lektioner 

Særlige fokuspunkter • eksempler på struktur- og stereoisomer  

• eksempel på makromolekyler 

 

Kernestof: struktur- og stereoisomeri 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, elevgennemgang, labo-

ratoriearbejde  

 

 

Titel 8 

 

Kosten - kemisk set 

Indhold Kostens bestanddele, carbohydrater, monosaccarider, disaccarider, polysacca-

rider, fedtstoffer, aminosyrer, proteiner 

  

Forsøg: Fehlings prøve 

 

Basiskemi B, 1 udgave 2017, forfattere: Helge Mygind, Ole Vesterlund Niel-

sen, Vibeke Axelsen, side 215-241 

 

Omfang 

 

20 lektioner 

Særlige fokuspunkter • eksempel på makromolekyler 

• stofkendskab og opbygning af carbohydrater, fedtstoffer, aminosyrer 

og proteiner 

 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, elevgennemgang, labo-

ratoriearbejde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Side 6 af 6 

Titel 1 

 

Uorganisk kemi 

Indhold Komplekser, calcium, jern, nikkel, kobber, halogener 

 

Basiskemi B, 1 udgave 2017, forfattere: Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen, 

Vibeke Axelsen, side 247-278 

 

Omfang 

 

18 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

• anvende fagbegreber, fagsprog, modeller og metoder til at beskrive, ana-

lysere og vurdere kemiske problemstillinger 

• anvende fagets viden og metoder til analyse, vurdering og perspektivering 

i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske eller miljømæssige 

problemstillinger med kemisk indhold. 

• stofkendskab, herunder opbygning og egenskaber 

 

kernestof: stofkendskab, herunder opbygning og egenskaber, og anvendelse for 

udvalgte uorganiske stoffer, herunder ionforbindelser 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, elevgennemgang 

 


