
 

 

Side 1 af 10 

Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin 21/22 

Institution VUC Storstrøm, Eksamensnummer: 510 

Uddannelse Stx 

Fag og niveau Kemi B  

Lærer(e) Mogens Rething. 

Hold 
9keb2f302020 

Bekendtgørelse 
Kemi B Stx august 2017 

 
Holdet er et ” fjernundervisningshold”. Kursisterne afleverer 8 moduler over 

VUC elektroniske platform Canvas. De bliver rette og kommenteret, samt efter-

følgende får kursisterne en besvarelse af mig. De har haft 7 tilstedeværelses 

dage hvor der er udført eksperimentelt arbejde svarende til 20 % af et holds 

undervisningstid. Der er afleveret journal/rapport over øvelserne som er rettet 

og kommenteret. 

 



 

 

Side 2 af 10 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion og redox.  

Titel 2 Kemiske reaktioners hastighed  

Titel 3 Kemisk ligevægt  

Titel 4 Syrer og baser i hvor hverdag  

Titel 5 Kompleks kemi  

Titel 6 Energi og kemiske reaktioner   

Titel 7 Struktur og egenskaber  

Titel 8 Organisk kemi og isomeri..  

Titel 9 Lægemiddelkemi 

 

 

 

 

 

 



 

 

Side 3 af 10 

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

 

Titel 1 Introduktion og redox. 

Indhold Kernestof:  

Introduktion og opsamling fra kemi c: egne noter ca. 15 sider 

Helge Mygind, Basiskemi C, Haase, 1 udgave, første oplag. 

side 173 - 185 

 

Journal øvelser: 

1. Forsøg med spændingsrækken (2 lek) 

2. Reduktion af kaliumpermanganat (2 lek) 

3. Bestemmelse af jern i jerntabletter (2 lek) 

Opgaver: 

Træning i tildeling af oxidationstal og afstemme Redoxreaktioner (med småfor-

søg) 

 

Supplerende stof 

Søren Munthe, Kemi HF tilvalg, opgavesamling side 16 – 17 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

16 lektioner á 60 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Da klassen har forskellige forudsætninger er dette forløb fortrinsvist tilrettelagt 

som klasseundervisning og individuelt arbejde med opgaver – dette afsluttes 

med rapportøvelser som er fælles for alle. 

 

Opgaveløsning: Opgaver fra bog m.m. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse 

af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde  

Retur til forside 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Side 4 af 10 

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

 

Titel 2 Kemiske reaktioners hastighed. 

Indhold Kernestof 

Helge Mygind – Basiskemi B-niveau 

Haase og søn, 1 udgave 3. oplag 2011: side. 7 - 26 

 

Supplerende stof: 

Noter omkring enzymer 

 

Øvelser:  

Journaløvelser:  

Reaktionen mellem natrumthiosulfat og saltsyre 

Bestemmelse af aktiveringsenergi. 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

8 lektioner  a’ 60 min 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
relatere observationer, model- og symbolfremstillinger til hinanden 

- tilrettelægge og udføre kemiske eksperimenter med udgangspunkt i 
kendte metoder samt omgås kemikalier og laboratorieudstyr på forsvarlig 
og reflekteret vis 

- registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt analysere, vurdere 
og formidle forsøgsresultater såvel mundtligt som skriftligt 

– indhente og anvende kemisk information fra forskellige kilder 
– formidle kemisk viden såvel i fagsprog under anvendelse af kemisk no-

menklatur som i dagligsprog 
– identificere og redegøre for enkle kemiske problemstillinger fra hverdagen 

og den aktuelle debat samt perspektivere den opnåede faglige viden, og-
så i forhold til og i samspil med andre fag. 

 
I dette forløb har kursisterne arbejdet med kemiske reaktionshastigheder med 

særligt fokus på kvalitative undersøgelser (gennem forsøg og forsøgsresulta-
ter med stigende kompleksitet) af faktorer der har indflydelse på en kemisk 
reaktions hastighed – specielt enzymer.    

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Klasseundervisning og skriftligt arbejde 

Retur til forside 

 
 
 



 

 

Side 5 af 10 

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

 

Titel 3 Kemisk ligevægt 

Indhold Kernestof 

Helge Mygind – Basiskemi B-niveau 

Haase og søn, 1 udgave 3. oplag 2011: side. 29-45  

 

Journal Øvelser: 

Indgreb i et ligevægtssystem. 

 

Supplerende stof: 

Helge Mygind – Basiskemi B-niveau 

Haase og søn, 1 udgave 3. oplag 2011: side. 51 – 58 +63 - 66 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

10 lektioner  a’ 60 min 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

– relatere observationer, model- og symbolfremstillinger til hinanden 

- udføre beregninger 

- redegøre for og behandle kemisk ligevægt på kvalitativt og kvantitativt grundlag 

– tilrettelægge og udføre kemiske eksperimenter med udgangspunkt i kendte 

metoder samt omgås kemikalier og laboratorieudstyr på forsvarlig og reflekteret 

vis 

– registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt analysere, vurdere og 

formidle forsøgsresultater såvel mundtligt som skriftligt 

– indhente og anvende kemisk information fra forskellige kilder 

– formidle kemisk viden såvel i fagsprog under anvendelse af kemisk nomenkla-

tur som i dagligsprog 

 

Ud over at sørge for at kursisterne bliver fortrolige med det centrale begreb ke-
miske ligevægte, har formålet med forløbet været at øve kursisterne i præ-
sentation af en faglig problemstilling.    

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Retur til forside 



 

 

Side 6 af 10 

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

 

Titel 4 Syrer og baser i vor hverdag 

Indhold Kernestof:  

Helge Mygind – Basiskemi B-niveau 

Haase og søn, 1 udgave 3. oplag 2011: side.73 - 92 + 104 - 111   

Øvelser: 

Rapportøvelse:  

• Potentiometrisk titrering af eddikesyre og beregning af titrerkurve 

• Bromthymolblå  

 

Supplerende stof 

Helge Mygind – Basiskemi B-niveau 

Haase og søn, 1 udgave 3. oplag 2011: side 92 – 104  

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

20 lektioner á 60 min. 

Særlige fokus-

punkter 

– relatere observationer, model- og symbolfremstillinger til hinanden 

- udføre beregninger 

- redegøre for og behandle kemisk ligevægt på kvalitativt og kvantitativt 

grundlag 

– tilrettelægge og udføre kemiske eksperimenter med udgangspunkt i kendte 

metoder samt omgås kemikalier og laboratorieudstyr på forsvarlig og reflekte-

ret vis 

– registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt analysere, vurdere og 

formidle forsøgsresultater såvel mundtligt som skriftligt 

– indhente og anvende kemisk information fra forskellige kilder 

– formidle kemisk viden såvel i fagsprog under anvendelse af kemisk nomen-

klatur som i dagligsprog 

– identificere og redegøre for enkle kemiske problemstillinger fra hverdagen og 

den aktuelle debat samt perspektivere den opnåede faglige viden, også i forhold 

til og i samspil med andre fag. 

 

I forløbet er der lagt vægt på hvordan teorien omkring kemiske ligevægte 
bruges i forbindelse med syre-base kemi. Desuden er der lagt vægt på 
beregning af især titreringskurver. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Skriftligt arbejde 

Eksperimentelt arbejde 

Retur til forside 

 

 
 
 



 

 

Side 7 af 10 

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

  

Titel 5 Kompleks kemi  

Indhold Kernestof:  

 

Supplerende stof 

Helge Mygind - Kemi 2000 B-niveau: side. 62 - 68   

 

Journaløvelse: 

Øvelse med komplekse molekyler 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

5 lektioner á 60 min. 

Særlige fokuspunkter At forstå opbygningen af komplekse salte og forbindelser 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og forsøg 

 

 

 

 

 

Titel 6 Energi og kemiske reaktioner  

Indhold Kernestof:  

 

Supplerende stof 

Helge Mygind - Kemi 2000 B-niveau: side. 87 - 90   

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

2 lektioner á 60 min. 

Særlige fokuspunkter At forstå energiindholdet i relation til ligevægtsreaktioner 

Væsentligste arbejdsformer Skriftlig aflevering 

Retur til forside 



 

 

Side 8 af 10 

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

 

Titel 7 Struktur og egenskaber 

Indhold Kernestof:  

 

Supplerende stof 

Helge Mygind – Basiskemi B-niveau 

Haase og søn, 1 udgave 3. oplag 2011: side. 121 - 126   

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

2 lektioner á 60 min. 

Særlige fokuspunkter - at forstå begreber som polaritet 
- at forstå intermolekylære kræfter 
-  

Væsentligste arbejdsformer Skriftlig aflevering 

Retur til forside 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Side 9 af 10 

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

 

Titel 8 

 

Organisk kemi og isomeri. 

Indhold Kernestof:  

Organisk kemi: 

Helge Mygind – Basiskemi B-niveau 

Haase og søn, 1 udgave 3. oplag 2011: side 117 – 120 + 130 – 176 

Isomeri: 

Helge Mygind – Basiskemi B-niveau 

Haase og søn, 1 udgave 3. oplag 2011: side 193 - 212 

   

Rapport Øvelser: 

1. Substitution i heptan 

2. Substitution, elimination og addition (incl. GC test for renhed) 

3. Oxidation af ukendt alkohol (incl. GC test) 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

30 lektioner á 60 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

- relatere observationer, model- og symbolfremstillinger til hinanden 

- navngive organiske molekyler med funktionelle grupper og derivater 

- kunne beskrive udvalgte funktionelle grupper og derivater 

- udføre organiske redoxafstemninger 

- organisk identifikationsmetoder (Fehling og DNPH) 

- tilrettelægge og udføre kemiske eksperimenter med udgangspunkt i 

kendte metoder samt omgås kemikalier og laboratorieudstyr på forsvarlig 

og reflekteret vis 

- registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt analysere, vurdere 

og formidle forsøgsresultater såvel mundtligt som skriftligt 

- indhente og anvende kemisk information fra forskellige kilder 

- formidle kemisk viden såvel i fagsprog under anvendelse af kemisk no-

menklatur som i dagligsprog 

- identificere og redegøre for enkle kemiske problemstillinger fra hverdagen 

og den aktuelle debat samt perspektivere den opnåede faglige viden, og-

så i forhold til og i samspil med andre fag 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Skriftligt arbejde 

Eksperimentelt arbejde 

 

Retur til forside 



 

 

Side 10 af 10 

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

 

Titel 9 Lægemiddelkemi 

Indhold Kernestof:  

 

Supplerende stof 

Lægemiddelkemi, H.B.Jensen, I,S Jensen, J, Mogensen og B Paulsen 

Systime, 1. udgave, april 1992 

Side 68 – 71 og 78 – 80 

Video: En bitter pille, DR2 udsendelse maj 2002 

http://ascopubs.org/doi/pdfdirect/10.1200/JCO.2014.60.7010 

Samt supplerende noter og web materiale omkring aspirin 

 

Rapport øvelse 

Syntesen af Aspirin samt molvægtstitrering, smeltepunktsbestemmelse og TLC 

analyser. 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

10 lektioner á 60 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Historisk perspektiv, derivater af aspirin, virkningen af aspirin,syntesen af aspirin 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse 

af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Klasseundervisning, gruppearbejde, virtuelle arbejdsformer (video Aspirin en 

bitter pille.) 

Rapport forsøg:  

Syntesen af Aspirin samt molvægtstitrering, TLC og smeltepunktsbestemmelse. 

(samlet 10 lektion) 

Retur til forside 
  
 

http://ascopubs.org/doi/pdfdirect/10.1200/JCO.2014.60.7010

