
 

 

Side 1 af 8 

Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin 21/22 

Institution VUC Storstrøm, Eksamensnummer: 510 

Uddannelse Stx 

Fag og niveau Kemi C 

Lærer(e) Mogens Rething. 

Hold 
9keC2f302020 

Bekendtgørelse 
Kemi C HF-e 2017 

 
Holdet er et ” fjernundervisningshold”. Kursisterne afleverer 6 moduler over 

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

følgende får kursisterne en besvarelse af mig. De har haft 4 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 8 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til grundlæggende kemi (uorganisk og organisk).  

Titel 2 Regn med kemien (Kemisk mængdeberegning og blandinger)  

Titel 3 Syrer og baser i hvor hverdag  

Titel 4 Skal jernrøret før kobberrøret oppe ved køkkenvasken ? (redox).  

 



 

 

Side 3 af 8 

Retur til forside 

 
Målet for undervisnin-

gen i det enkelte fag 

 

Kursisterne skal kunne:  

– benytte det kemiske fagsprog, herunder kemisk formelsprog  

– beskrive stoffers opbygning og simple kemiske reaktioner og herunder rela-

tere observationer, modelforestillinger og symbolfremstillinger til hinan-

den  

– udføre enkle beregninger  

– udføre eksperimentelt arbejde med simpelt laboratorieudstyr  

– omgås kemikalier på forsvarlig måde både i forbindelse med eksperimentelt 

arbejde og i hverdagen  

– registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt beskrive eksperimenter 

og præsentere undersøgelsesresultater såvel skriftligt som mundtligt  

– indhente og anvende kemisk information fra forskellige kilder  

– formidle og perspektivere den opnåede kemiske viden  

– identificere og forholde sig til enkle kemiske problemstillinger fra 

hverdagen og fra den aktuelle debat.  

Undervisningens ind-

hold 

 

Kernestof 

Stoffers opbygning  

– grundstoffernes periodesystem  

– udvalgte organiske og uorganiske stoffers opbygning, navngivning, til-

standsformer og blandbarhed.  

Kemiske reaktioner  

– simple redoxreaktioner, herunder forbrændingsreaktioner  

– syre-base-reaktioner og pH-begrebet.  

Mængdeberegninger  

– mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer under anvendelse af 

masse, molar masse, stofmængde, volumen og stofmængdekoncentra-

tion.  

Supplerende stof  

Kursisterne vil ikke kunne opfylde de faglige mål alene ved hjælp af kerne-

stoffet. Det supplerende stof uddyber og perspektiverer kernestoffet og/eller 

inddrager nye faglige områder. Det udvælges således, at kursisterne får mulig-

hed for bl.a. at arbejde med emner, der relaterer sig til deres hverdag . Arbej-

det med det supplerende stof optager ca. 40 pct. af uddannelsestiden.  

 

Arbejdsformer 

 

Undervisningen er opbygget i emner.  

Eksperimentelt arbejde indgår som et centralt omdrejningspunkt for at forstå 

og eksemplificere teorien.  

Individuelt arbejde, men også par- gruppe- og projektarbejde har indgået, for 

at styrke det faglige udbytte. 

Det skriftlige ved opgaver, rapporter over forsøg og ved projektarbejde.  

IT har indgået som kommunikationsplatform, til informationssøgning og til 

bearbejdning og præsentation af forsøgsresultater.  

Værkstedsundervisning 

og introkurser 

 

. 

Udviklingen af mundt-

lige og skriftlige ud-

Kursisternes mundtlige formidlingsevne et styrket gennem diskussioner, elev-

oplæg og lignende. Det skriftlige ved opgaver, rapporter over forsøg. Der er 



 

 

Side 4 af 8 

tryksfærdigheder 

 

udført journal over alle udarbejdet forsøg. Et enkelt forsøg har  kursisterne 

udarbejdet en øvelsesvejledning over et gennemført forsøg..  

 

Evaluering af under-

visningen,  

herunder form, indhold 

og hyppighed 

 

Der er arbejdet med forskellige former for evaluering: 

- Evaluering af det faglige udbytte vha. afleverede opvaver og rapporter.  

- Evaluering af fagligt standpunkt vha. kommentarer i afleverede opgaver.  

Bedømmelse af kursi-

sternes faglige stand-

punkt, herunder form 

og hyppighed 

 

Opgaver og rapporter er rettet og bedømt vha. kommentarer  

 

 

 

Retur til forside 



 

 

Side 5 af 8 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 1 Introduktion til grundlæggende kemi (uorganisk og organisk) 

Indhold Kernestof:  

Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen, Vibeke Axelsen BasisKemi C Haase, 1 

udgave, 4. oplag og samme bog som E-bog 

Side 14 – 51, 53 – 75, 117 - 151 

 

Supplerende stof 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

30 lektioner á 60 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Faglige kompetencer: 

Atomets opbygning, atommasse, atomets elektronsystem, opbygningen af det 

periodiske system, ioner og salte, fældningsreaktioner, bindingstyper, elektro-

negativitet, molekyler,  

Alkaner, alkener, alkyner, cycliske forbindelser, arener, navngivning af organi-

ske molekyler, organiske reaktionstyper, alkoholer og carboxylsyre  

 

Almen studiekompetence: Læseteknik, noteteknik m.m. 

 

Kemisk kompetence: Forståelse for grundstoffernes opbygning. 

Grundstoffernes placering i det periodiske system. 

Træning i at benytte det kemiske fagsprog, herunder kemisk formelsprog. 

At forstå carbonatomets betydning i den organiske kemi. 

At få kendskab til alkaners og alkeners kemiske og fysiske egenskaber.  

At forstå carbonatomets betydning i fødevarer og som energileverandør gene-

relt 

Have kendskab til og kunne afstemme en forbrænding. 

At stifte bekendtskab med simple organiske stofgrupper som alkohol og carbo-

xylsyre.  

Opgaveløsning: Opgaver fra bog m.m. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse 

af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Forsøg:  

1. Afbrænding af magnesium (1 lek.) (E) 

2. Saltes opløselighed (fældningsreaktioner) ( 2 lek.) (E) 

3. Substitution i heptan ( 1 lek.) (E) 

4. Hypoteseforsøg med vand, olie, sprit og benzin (1 lektion) (E) 

 

  

Retur til forside 

 



 

 

Side 6 af 8 

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

Retur til forside 

 

Titel 2 Regn med kemien. (Kemisk mængdeberegning og blandinger) 

Indhold Kernestof 

Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen, Vibeke Axelsen BasisKemi C Haase,  

1 udgave, 4. oplag og samme bog som E-bog 

Side 79 – 98 og 101 – 115 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

21 lektioner á 60 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Faglige: 

Formel- og molekylemasse, stofmængde, kemisk mængdeberegning, idealgas-

lov, koncentration, aktuel- og formel koncentration , titreringsanalyser  

Kemiske kompetencer: 

Træning i at påvise og beregne mængde og stofmængde i forskellige reaktioner.  

Træning i at påvise og beregne mængde, stofmængde og volumen af en ideal 

gas ved at anvende idealgasligningen. 

Træning i at beregne stofmængde og stofmængde-koncentration. 

Anvendelse af  volumen- og masseprocent. 
Træning i at udføre eksperimentelt arbejde med simpelt laboratorieudstyr og 
beherske forskellige laboratoriemetoder 
Træning i at omgås kemikalier på forsvarlig måde både i forbindelse med  

eksperimentelt arbejde  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse 

af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Journal forsøg:  

1. Bestemmelse af molarmassen for lightergas ( 1 lek.) (E) 

2. Bestemmelse af krystalvand i kobbersulfat ( 1 lek. rapport) (E) 

 

Retur til forside 



 

 

Side 7 af 8 

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

 

Titel 3 Syrer og baser i vor hverdag 

Indhold Kernestof:  

Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen, Vibeke Axelsen BasisKemi C Haase, 1 

udgave, 4. oplag og samme bog som E-bog. 

Side 153 – 171 

Supplerende stof 

Puffer (egne noter) 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

9 lektioner á 60 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Faglige kompetencer: 

Definition af syrer og baser, protolyse af mono, di og trivalente syrer, navngiv-

ning af syrer og baser, autoprotolyse, pH som begreb, pH formlen- skala, må-

linger og titreringer.  

Kemiske kompetencer: 

Forståelse for en syrers og en bases egenskab 

Forstå pH-begrebet og relatere det til syre-baseforhold bl.a. i vor hverdag. 

Forstå betydningen af pH for forskellige reaktioner i f.eks. kroppen.  

Træne i at udføre enkle beregninger af H3O+ , OH- , pH og pOH. 
Træne i at udføre eksperimentelt arbejde med simpelt laboratorieudstyr.  
Træne i at registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt beskrive 
eksperimeter. 
Præsentere undersøgelsesresultater såvel skriftligt som mundtligt og vurdere 

fejlkilder . 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsfor-

mer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde 

Regneopgaver opgaver 

Journal forsøg: 

1. Koncentrationen af eddikesyre i husholdningseddike (1 lek) (E) 

 

 

Retur til forside 

 



 

 

Side 8 af 8 

 

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

 

Titel 4 

 

Skal jernrøret før kobberrøret oppe ved køkkenvasken? (redox) 

Indhold Kernestof:  

Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen, Vibeke Axelsen BasisKemi C Haase, 1 

udgave, 4. oplag. 

Side 173 – 181 

Supplerende stof 

Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen, Vibeke Axelsen BasisKemi C Haase, 1 

udgave, 4. oplag. 

side 182 - 185 

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

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

9 lektioner á 60 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Faglige kompetencer: 

Oxidation og reduktion, spændingsrækken, oxidationstal 

 

Kemiske kompetencer: 

Forståelse for oxidations og reduktions processor 

Forstå af betydningen af spændingsrækken 

Kunne afstemme redox skemaer uf fra oxtal 

Træne i at udføre afstemninger af redoxskemaer 
Træne i at udføre eksperimentelt arbejde med simpelt laboratorieudstyr.  
Træne i at registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt beskrive 
eksperimeter. 
Præsentere undersøgelsesresultater såvel skriftligt som mundtligt og vurdere 

Fejlkilder 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse 

af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Regneopgaver opgaver 

Journal forsøg: 

  

1. Saltsyres reaktion med udvalgte metaller (1 lek.) 

2. Opstilling af spændingsrækken (1 lek.) 

 

 

Retur til forside 
 

  
 


