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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

Juni 2016 

Institution VUC Vest - Esbjerg 

Uddannelse HF/HFe 

Fag og niveau Kemi B 

Lærer(e) Else Marie Haldrup Fog 

Hold 15KECB11E15 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Kemi C - opsamling 

Titel 2 Kemiske reaktioners hastigheder 

Titel 3 Kemisk ligevægt 

Titel 4 Syre-basereaktioner 

Titel 5 Redoxreaktioner 

Titel 6 Organisk kemi - Carbonhydriderne, isomeri og særlige reaktionstyper 

Titel 7 Organiske kemi - Karakteristiske grupper og stofklasser 

Titel 8 Organisk kemi – Plast (PE og PVC) og miljøet 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 
 
Titel 1 
 

Kemi C - opsamling 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 
Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi C, Haase & 
Søns Forlag, as 2010, s. 18 – 26, 31 – 44, 53 – 60, 67 – 75, 79 – 95, 104 - 107. 
Oversigt over saltes opløselighed, Isotoper og Isotoptavlen. 
Film fra YouTube. PowerPoint præsentation. 
 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
 34 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Fagligt indhold: 
Atomets opbygning, 
Isotoper,  
Det periodiske system,  
Afstemme reaktionsskemaer,  
Ioners Simple og sammensatte) opbygning og navngivning 
Krystalvand 
Tilstandsformer 
Saltes opløselighed 
Stofformler og ionreaktionsskema 
Kovalente bindinger 
Navngivning af molekyler 
Elektronegativitet 
Polære bindinger og molekyler 
Blandbarhed (hydrofile og hydrofobe grupper) 
Mængdeberegning 
PU, TU og U% 
Stofmængde, masse og molarmasse 
Stofmængdekoncentration 
 
Ved afslutningen af forløbet, skal kursisterne kunne anvende og have kendskab til 
alle ovenfor nævnte områder. De skal selvstændigt kunne anvende de kemiske 
termer, som dette forløb indeholder. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Klasseundervisning, gruppearbejde med opgaveløsning, faglige dialoger på klassen, 
virtuelt og rapportskrivning. 
 
Eksperimentelt arbejde: 
Fældningsreaktion og mængdeberegning. 
 
Rapport: Fældningsreaktion og mængdeberegning 
 
 

 
Titel 2 
 

Kemiske reaktioners hastigheder 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 
Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi B6, Haase & 
Søns Forlag, as 2010, s. 6 – 26. 
Film 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
 7 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Fagligt indhold: 
Reaktionshastighed 
Reaktanternes koncentration 
Reaktanterne overfladeareal 
Reaktionsmekanisme 
Elementarreaktion 
Temperaturens betydning for reaktionshastigheden 
Katalysator (hetrogen og homogen) 
Inhibitor 
 
Ved afslutningen af forløbet, skal kursisterne kunne anvende og have kendskab til 
alle ovenfor nævnte områder. De skal selvstændigt kunne anvende de kemiske 
termer, som dette forløb indeholder. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Klasseundervisning, gruppearbejde med opgaveløsning, rapportskrivning, faglig 
dialog på klassen, mundtlige fremlæggelser. 
 
 
Eksperimentelt arbejde: 
Demo: Katalysatorens betydning (H2O2 og MnO2 – hetrogen katalyse) 
Demo: Fe (pulver og smuler) og Mg (pulver og bånd) i vand. 
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Reaktionen mellem thiosulfat og syre 
 
Skriftligt arbejde: 
Rapport: Reaktionen mellem thiosulfat og syre 
 
 

 
 
 
 
 
Titel 3 
 

Kemisk ligevægt 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 
Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi B6, Haase & 
Søns Forlag, as 2010, s. 28 – 42, 44 – 45, 51. 
Film  
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
11 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Fagligt indhold: 
En kemisk ligevægt 
Ligevægtsloven 
Ligevægtskonstanten 
Ikke-ligevægt 
Le Chateliers ligevægts princip 
Ændring af stofmængdekoncentrationen 
Temperaturændring 
Volumenændring 
 
Ved afslutningen af forløbet, skal kursisterne kunne anvende og have kendskab til 
alle ovenfor nævnte områder. De skal selvstændigt kunne anvende de kemiske 
termer, som dette forløb indeholder. 

  
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Klasseundervisning, gruppearbejde med opgaveløsning, rapportskrivning, faglig 
dialog på klassen. 
 
Eksperimentel arbejde: 
Indgreb i en kemisk ligevægt.
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Skriftligt arbejde: 
Rapport: Indgreb i en kemisk ligevægt. 
 
 

 
 
 
 
 
Titel 4 
 

Syre-basereaktioner 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 
Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi B6, Haase & 
Søns Forlag, as 2010, s. 73 – 96, 107 – 109. 
PowerPoint præsentation, oversigt over syrestyrker og pH-værdier 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
27 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Fagligt indhold: 
Syrer og baser 
Amfolytter  
Vands autohydronolyse  
Hydroner 
Mono- og dihydrone syrer. 
Oxonium ionen 
pH-skalaen 
pH 
pOH 
pKs 
Måling af pH 
Korresponderende syre-basepar 
Hydronolysegraden (α) 
Ostwalds fortyndingslov 
Beregning af pH i stærk og svag syre 
Beregning af pH i baseopløsninger – stærk base 
Pufferopløsningernes funktion 
Titrering af stærk syre med stærk base 
 
Ved afslutningen af forløbet, skal kursisterne kunne anvende og have kendskab til 
alle ovenfor nævnte områder. De skal selvstændigt kunne anvende de kemiske 
termer, som dette forløb indeholder. 
 



 

Side 6 af 9 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
 
Klasseundervisning, gruppearbejde med opgaveløsning, rapportskrivning, faglig 
dialog på klassen, PowerPoints præsentation. 
 
 
Eksperimentelt arbejde:  
Syrestyrke og hydronolysegrad (potentiometrisk titrering) 
 
Rapport: Syrestyrke og hydronolysegrad 
 

 
 
 
 
 
Titel  5  
 

Redoxreaktioner 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 
Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi C, Haase & 
Søns Forlag, as 2010, s. 172 - 186 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
11 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Fagligt indhold: 
Oxidation og reduktion 
Spændingsrækken 
Oxidationstal 
Afstemning af redoxreaktioner 
Redoxtitering 
 
Ved afslutningen af forløbet, skal kursisterne kunne anvende og have kendskab til 
alle ovenfor nævnte områder. De skal selvstændigt kunne anvende de kemiske 
termer, som dette forløb indeholder. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Klasseundervisning, opgaveløsning i grupper, mundtlig fremlæggelse af redoxreak-
tioner, faglige dialoger på klassen. 
 



 

Side 7 af 9 

Eksperimentelt arbejde: 
Demo:Spændingsrækken  
Bestemmelse af jern i ståluld. 
 
Rapport: Bestemmelse af jern i ståluld. 
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Organisk kemi - Carbonhydriderne, isomeri og særlige reaktionstyper 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 
Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi B, Haase & 
Søns Forlag, as 2010, s. 117 – 127, 130 – 133 
Fim om carbonhydrider. PowerPointpræsentation 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
15 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Fagligt indhold: 
Carbonhydridernes opbygning 
Navngivning af alkaner, alkener og alkyne (uforgrenede og frogrenede) 
Opskrivning af strukturformler og zigzagformler 
Heptans 9 isomerer tegnes og navngives 
Intermolekylærebindinger 
Dipol-dipolbindinger 
Londonbindinger 
Hydrogenbindinger 
Opskrive og afstemme forbrændingsreaktioner 
Substitutionsreaktion 
Additionsreaktion 
Eliminationsreaktion 
 
Ved afslutningen af forløbet, skal kursisterne kunne anvende og have kendskab til 
alle ovenfor nævnte områder. De skal selvstændigt kunne anvende de kemiske 
termer, som dette forløb indeholder. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Klasseundervisning, opgaveløsning i grupper, faglige dialoger på klassen. 
Molekylebyggesæt. 
 
Eksperimentelt arbejde:
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Demo: Påvisning af umættet carbonhydrid (Addition af Br2 til heptan og hex-1-en) 
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Organisk kemi - Karakteristiske grupper og stofklasser. 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 
Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi B, Haase & 
Søns Forlag, as 2010, s. 143 – 157, 163 – 168, 232 – 238 
PowerPoints præsentationer og film 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
 14 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Fagligt indhold: 
Alkoholer - opbygning og navngivning 
Fremstilling og anvendelse af alkoholer 
Alkoholers fysiske egenskaber (hydrogenbindinger og Londonbindinger) 
Oxidation af alkoholer (1o, 2o og 3o) 
Aldehyd-, keton- og carboxylsyre-gruppernes opbygning 
Fedtsyrer triglycerider 
Esterbindingen  
 
Ved afslutningen af forløbet, skal kursisterne kunne anvende og have kendskab til 
alle ovenfor nævnte områder. De skal selvstændigt kunne anvende de kemiske 
termer, som dette forløb indeholder. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Klasseundervisning, opgaveløsning i grupper, faglige dialoger på klassen, journal-
skrivning. Virtuelt arbejde. 
 
Eksperimentelt arbejde: 
Syntese af acetylsalicylsyre 
Omkrystallisation og bestemmelse smeltepunkt af produkt fra syntesen 
 
Journal: Syntese og renhedstest af ASA. 
 
 

 
 
Titel  8  
 

Organisk kemi – Plast (PE og PVC) og miljøet 
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Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 
Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi B, Haase & 
Søns Forlag, as 2010, s. 135 - 140 
Film, PowerPoints præsentationer og særlige ark (destillation, polymerisation og 
drivhusgasser) 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
 9 timer 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Fagligt indhold: 
Råolie 
Raffinering af olie. 
Cracking 
Umættede carbonhydrider. 
Monomer (ethen og chlorethen) 
Polymersation 
Polymer (polyethen og polyvinylchlorid) 
Fordele og ulemper ved anv. af plast. 
Mijøet og plast. 
Syreregn pga. afbrænding af PVC 
Dioxin 
Drivhusgasser 
 
Ved afslutningen af forløbet, skal kursisterne kunne anvende og have kendskab til 
alle ovenfor nævnte områder. De skal selvstændigt kunne anvende de kemiske 
termer, som dette forløb indeholder. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Klasseundervisning, opgaveløsning i grupper, faglige dialoger på klassen, journal-
skrivning. Film og PowerPoints præsentationer 
 
Eksperimentelt arbejde: 
Beilstein test af forskellige plast typer 
Demo: Påvisning af syreregn og carbondioxid ved afbrænding af PVC 
 
Journal: Beilstein test af forskellige plast typer 
 Journal: Påvisning af syreregn og carbondioxid ved afbrænding af PVC 
 
 

 


