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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Grundstoffer og kemiske forbindelser 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof: 

Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi C, Haase & 

Søns Forlag, s. 7- 28, 31- 50. 

Supplerende stof: 

Oversigt over saltes opløselighed, Isotoper og Isotoptavlen 

Film fra YouTube. PowerPoint præsentation. 

Kompendium: ”Note vedr. Atomer og det periodiske system” 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

27 timer 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Fagligt indhold: 

Atomets opbygning, 

Isotoper,  

Det periodiske system,  

Afstemme reaktionsskemaer,  

Ioners opbygning og navngivning 

Krystalvand 

Tilstandsformer 

Saltes opløselighed 

Stofformler og ionreaktionsskema 

 

Væsentligste  

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde med opgaveløsning, molekylbyggesæt, samtaler 

på klassen, PowerPoint præsentation og rapportskrivning 

 

Eksperimentelt arbejde: 

Kaliumnitrats opløselighed i vand 

Fældningsreaktioner 

 

Journal: Kaliumnitrats opløselighed i vand 

Rapport: Fældningsreaktioner. 
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Titel 2 

 
Mængdeberegninger   

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

Kernestof: 

Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi C, Haase & 

Søns Forlag as 2010, s. 79-95 

Mængdeberegninger, molekylers opbygning, elektronparbindinger 

Supplerende stof: 

Elektronegativets oversigt, molekylers rumlige opbygning.  

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

12 timer 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Fagligt indhold: 

Densitet 
Molarmasse, masse og stofmængde 

Afstemme reaktioner og mængdeberegning 

Ækvivalente mængder 

Omregne mellem masse og stofmængde 𝑛 =
𝑚

𝑀𝑤
 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde med opgaveløsning, faglige samtaler på klassen 

og rapportskrivning 

 

Eksperimentelt arbejde: 

Ophedning af natriumhydrogencarbonat 

 

Skriftligt arbejde: 

Rapport over Ophedning af natriumhydrogencarbonat  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

Titel 3 

 

Husholdningskemi 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

Kernestof: 

Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi C, Haase & 

Søns Forlag as 2010, s.53 -  61 og 67 - 76 

Kovalente bindiner, elektronegativitet, hydrofile- og hydrofobe grupper, bland-

barhed og opløselighed 

Samt 101 – 105, 109 - 111, 153- 170. 

Stofmængdekoncentration, kemikaliefremstilling, kolometrisk titrering,  

syre-basereaktioner, neutralisation, formelkoncentration, aktuel koncentration, 

pH-begrebet 

Supplerende stof: 

pH-værdier i forskellige stoffer. PowerPoint præsentation vedr. syre og baser og 

neutralisation 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

 30 timer 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Fagligt indhold: 

Elektronparbinding og molekyler, 

Navngive molekyler, 

Molekylers rumlige opbygning, 

Elektronegativitet – polære og upolære stoffer 

Hydrofile og hydrofobe grupper 

Opløselighed 

Blandbarhed 

Homogen og heterogene blandinger 

Omregne mellem masse, volumen og densitet 

Stofmængdekoncentration 𝑐 =
𝑛

𝑉
 

Formel og aktuel koncentration 

Kolometrisk titrering 

Syrer og baser – syrebasereaktioner 

Korresponderende syre/base par 

Amfolytter 

Neutralisation  

pH-måling  

pH-beregning 𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔 [𝐻3𝑂+]        [𝐻3𝑂+] = 10−𝑝𝐻 

 

Væsentligste  

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde med opgaveløsning og rapportskrivning. 

Faglige samtaler på klassen. 
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Eksperimentel arbejde: 

Citronsyreindholdet i citronsaft (kolometrisk titrering). 

Forsøg med opløsningsmidler - curcumin 

 

Skriftligt arbejde: 

Rapport: Bestemmelse af citronsyreindholdet i citronsaft 

Rapport: Forsøg med opløsningsmidler - curcumin 
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Titel 4 

 

Organisk kemi – forbrænding og opløselighed 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof: 

Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi C, Haase & 

Søns Forlag as 2010, s. 117- 134ø, 137 - 139ø. 144 - 147 

Carbonhydrider, oxygenholdige carbonhydrider (alkohol og syrer) og forbræn-

dingsreaktioner, blandbarhed og opløselighed 

 

Supplerende stof: 

PowerPoint præsentation og film om olie og cracking 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

9 timer 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Fagligt indhold: 
Carbonhydrider – alkaner, alkener, alkyner og alkoholer 
Organiske syres opbygning 

Navngivning uforgrenede og forgrenede alkaner og alkener, samt alkoholer 

Strukturisomeri 

Molekyleformler, Strukturformler og zigzagformler 

Forbrændingsreaktioner og drivhusgasser. 

Opløselighed og polaritet 

Fysiske egenskaber 

Væsentligste  

arbejdsformer 

Klasseundervisning, navngivningsøvelser i grupper, mundtlig fremlæggelse  

isomeri og faglige samtaler på klassen. 

 

Eksperimentelt arbejde:  

Forbrænding af heptan og hex-1-en 

Påvisning af carbondioxid i mættet kalkvand 

Bestemmelse af citronsyre i citronsaft 

 

Skriftligt arbejde: 

Journal: Forbrændingsreaktioner 

Rapport: Bestemmelse af citronsyre i citronsaft 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
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Titel 5  

 

Organisk kemi – plast og miljø 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Kernestof: 

Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi C, 

Haase & Søns Forlag as 2010, s. 132 – 141.  

Carbonhydrider (alkener), plast fremstilling og afbrænding, miljøkonsekven-

ser 

Supplerende stof: 

PowerPoint præsentationer og film vedr. destillation, cracking og polimerisa-

tion 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

15 timer 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Fagligt indhold: 

Umættede carbonhydrider 

Monomer og polymer 

Polyethen 

Polyvinylchlorid 

Afbrænding af PVC 

Drivhuseffekten 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, opgaveløsning, faglige samtaler på klassen, film og Po-

werPoint præsentationer. 

 

Eksperimentelt arbejde: 

Forbrænding af heptan og hex-1-en 

Påvisning af carbondioxid i mættet kalkvand 

 

Skriftligt arbejde: 

Journal: Forbrændingsreaktioner inkl. mængdeberegning ved afbrænding af 

PVC  
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Titel 6  

 

Metaller - Redoxreaktioner 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof: 

Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi C, Haase & 

Søns Forlag as 2010, s. 173- 177.  

 

Oxidation og reduktion. Spændingsrækken 

Supplerende stof: 

PowerPoint præsentation  

Omfang 

 

9 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Fagligt indhold: 

Oxidation 

Reduktion 

Spændingsrækken 

Ædle og uædle metaller 

Metaller og syre 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, opgaveløsning, faglige samtaler på klassen, film, PowerPoint 

præsentationer og læsning af kemiske tekster. 

 

Eksperimentelt arbejde: 

Spændingsrækken 

 

Skriftligt arbejde: 

Journal: Spændingsrækken  

 

 


