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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin December-januar 2020-2021 

Institution København Syd HF og VUC  

Uddannelse hfe 

Fag og niveau Kemi C 

Lærer(e) Henriette Vind Jakobsen (med Svend Letort som pædagogikumkandidat) 

Hold 4keC310 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 
Madens kemi 

Titel 2 
Kemi og rengøring 

Titel 3 Plast og miljø 

Titel 4 Coronavirus 

Titel 5 Rust 

Titel 6 Opsamling 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

Side 2 af 8 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 1 

 

Madens kemi 

Indhold Kernestof: 

Lone Als Egebo: ”I gang med kemi,” Nucleus, 2020 s. 13-15, 19-20, 26-27, 31-38, 

108-109, 118-125, 130-132, 135-142, 146-149, 152-154, 166-171, 189-206 (i alt 55 

sider) 

 

Interaktivt periodisk system: https://ptable.com/ (2 sider) 

 

Videoer fra vucdigital.dk:  

- Kemiens symbolsprog (2:57) 

https://vucdigital.dk/kemiC_film/1_kemiens_symbolsprog.html  

- Grundstoffernes periodesystem (5:47) 

https://vucdigital.dk/kemiC_film/2_periodesystemets_opbygning.html  

- Simple ioner (3:31) 

https://vucdigital.dk/kemiC_film/4a_simple_ioner.html  

- Sammensatte (fleratomige) ioner (3:06) 

https://vucdigital.dk/kemiC_film/4b_sammensatte_ioner.html  

- Afstemning af reaktionsskemaer (6:26) 

https://vucdigital.dk/kemiC_film/5_reaktionsskemaer.html  

- Fældningsreaktioner (4:28) 

https://vucdigital.dk/kemiC_film/7_faeldningsreaktioner.html  

 

Supplerende stof: 

Lone Als Egebo: ”I gang med kemi,” Nucleus, 2020 s. 34 (om grundstoffer i krop-

pen) og s. 172 + 175 (om fældningstitrering) 

Eleverne søger selv information til miniprojekt om salte og mineraler 

 

Øvelser: 

- Fældningsreaktioner 

- Lav din egen sodavand 

- pH i levnedsmidler 

- pH-detektiv 

- Chlorid i havvand 

 

Omfang 

 

22 timer  

Ca. 72 sider  

Særlige fokus-

punkter 

Kernestof: 
- Grundstoffernes periodesystem, herunder atomets opbygning 

- Ionforbindelsers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse 

- Kemisk fagsprog, herunder kemiske formler og reaktionsskemaer 

- Tilstandsformer 

- Fældningsreaktioner 

- Stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmæng-

dekoncentration 

- Simple syre-basereaktioner, herunder pH-begrebet 
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- Simple kvalitative og kvantitative eksperimentelle metoder, herunder titre-

ring 

- Sikkerhedsvurdering ved eksperimentelt arbejde 

 

Supplerende stof: 

- Grundstoffer i kroppen 

- Salte og mineraler i kosten 

- Syrer i levnedsmidler 

- Chlorid i havvand 

 

Faglige mål: 

- Demonstrere viden om kemis identitet og metoder 

- Relatere iagttagelser, modeller og symbolsprog til hinanden ved anvendelse 

af kemisk fagsprog 

- Gennemføre kvalitativt og kvantitativt eksperimentelt arbejde med simpelt 

laboratorieudstyr under hensyntagen til laboratoriesikkerhed 

- Indsamle og efterbehandle iagttagelser og resultater fra eksperimentelt ar-

bejde 

- Dokumentere eksperimentelt arbejde mundtligt og skriftligt, herunder for-

klare simple sammenhænge mellem det eksperimentelle arbejde og den til-

knyttede teori 

- Gennemføre enkle kemiske beregninger 

- Relatere iagttagelser, modeller og symbolsprog til hinanden ved anvendelse 

af kemisk fagsprog 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 2 

 

Kemi og rengøring 

Indhold Kernestof: 

Lone Als Egebo: ”I gang med kemi,” Nucleus, 2020 s. 21-22, 47-55, 62-67, 73-77 

(18 sider) 

 

Molekylebyggesæt 

 

Supplerende stof: 

Lone Als Egebo: ”I gang med kemi,” Nucleus, 2020 s. 23-24 (om emulgatorer) 

 

Øvelser: 

- Ens opløser ens 

- Titrering af afløbsrens 

 

Omfang 

 

8 timer  

Ca. 20 sider 

Særlige fokus- Kernestof: 
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punkter - Simple uorganiske molekylers opbygning, navngivning, egenskaber og 

anvendelse 

- Kemiske bindingstyper og blandbarhed 

- Simple kvalitative og kvantitative eksperimentelle metoder, herunder 

titrering og vejeanalyse 

- Simple syre-basereaktioner  

- Stofmængdekoncentration  

 

Supplerende stof: 

- Opvaskemiddel som emulgator  

- Afløbsrens og virkemåde 

 

Faglige mål: 

- Relatere iagttagelser, modeller og symbolsprog til hinanden ved anvendel-

se af kemisk fagsprog 

- Gennemføre kvalitativt og kvantitativt eksperimentelt arbejde med sim-

pelt laboratorieudstyr under hensyntagen til laboratoriesikkerhed 

- Indsamle og efterbehandle iagttagelser og resultater fra eksperimentelt 

arbejde 

- Dokumentere eksperimentelt arbejde mundtligt og skriftligt, herunder 

forklare simple sammenhænge mellem det eksperimentelle arbejde og den 

tilknyttede teori 

- Gennemføre enkle kemiske beregninger 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 3 

 

Plast og miljø 

Indhold Kernestof: 

Lone Als Egebo: ”I gang med kemi,” Nucleus, 2020 s. 87-107 (20 sider) 

 

Videoer fra gymnasikemi.com: 

- Organisk kemi (9:52) 

https://www.gymnasiekemi.com/c11.html 

- Alkener og alkyner (10:39) 

https://www.gymnasiekemi.com/c14.html 

- Alkohol (13:02) 

https://www.gymnasiekemi.com/c12.html 

 

Molekylebyggesæt 

 

Fagprogrammet ”Organavn” 

 

Supplerende stof: 

Lone Als Egebo: ”I gang med kemi,” Nucleus, 2020 s. 110-112 (om bioethanol og 
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gæring) 

 

Video om addition og substitution (de første 2 minutter): 

https://www.youtube.com/watch?v=X0HCkLTyitM  

 

Artikler om plast: 

- Emily Updegraff på sciencing.com, 2017: Example of a chemical com-

pound used to make plastic, https://sciencing.com/example-chemical-

compound-used-make-plastic-11337.html (2 sider) 

- Lasse Skytt i Danmarks globale magasin, 2018: Vores maskine kan forlæn-

ge plastens levetid (2 sider) 

- Berit Asmussen i Danmarks globale magasin, 2018: Plastik skal have værdi 

(3 sider) 

 

Øvelser: 

- Alkoholgæring 

- Addition og substitution 

 

Omfang 

 

10 timer 

Ca. 38 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Kernestof: 

- Simple organiske molekylers opbygning, navngivning, egenskaber og an-

vendelse 

- Stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer 

- Blandbarhed 

- Simple kvalitative og kvantitative eksperimentelle metoder, herunder veje-

analyse 

- Kemikaliemærkning og sikkerhedsvurdering ved eksperimentelt arbejde 

 

Supplerende stof: 

- Plast og miljø 

- Organiske reaktionstyper; polymerisation, addition og substitution 

- Alkohol og gæring 

 

Faglige mål: 

- Anvende fagbegreber, fagsprog og metoder til at beskrive simple kemiske 

problemstillinger 

- Anvende digitale værktøjer i en konkret faglig sammenhæng 

- Gennemføre kvalitativt og kvantitativt eksperimentelt arbejde med simpelt 

laboratorieudstyr under hensyntagen til laboratoriesikkerhed 

- Indsamle og efterbehandle iagttagelser og resultater fra eksperimentelt ar-

bejde 

- Dokumentere eksperimentelt arbejde mundtligt og skriftligt, herunder for-

klare simple sammenhænge mellem det eksperimentelle arbejde og den til-

knyttede teori 

- Gennemføre enkle kemiske beregninger 

 

Væsentligste Klasseundervisning/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbej-
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arbejdsformer de/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 4 

 

Coronavirus 

Indhold Kernestof: 

Lone Als Egebo: ”I gang med kemi,” Nucleus, 2020 s. 128-129 (2 sider) 

 

Supplerende stof: 

Eleverne finder selv litteratur til et projektarbejde om coronavirus eller et andet 

emne indenfor organisk kemi 

 

Om brug af ethanol i håndsprit fra ssi.dk:  

https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-

covid-19 (1 side) 

 

Øvelser: 

- Destillation af ethanol 

 

Omfang 

 

7 timer 

Ca. 10 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Kernestof: 

- Simple organiske molekylers opbygning, navngivning, egenskaber og an-

vendelse 

- Simple eksperimentelle metoder, herunder separation og vejeanalyse 

 

Supplerende stof 

- Håndsprit 

 

Faglige mål: 

- Anvende fagbegreber, fagsprog og metoder til at beskrive simple kemiske 

problemstillinger 

- Indsamle kemifaglige informationer fra forskellige kilder og anvende dem i 

faget 

- Udtrykke sig mundtligt og skriftligt om kemiske emner med inddragelse af 

fagsprog og -begreber 

- Anvende fagets viden og metoder til at undersøge og beskrive enkle pro-

blemstillinger med kemisk indhold fra hverdagen eller den aktuelle debat og 

eventuelt til at udvikle og vurdere løsninger 

- Indsamle og efterbehandle iagttagelser og resultater fra eksperimentelt ar-

bejde 

- Dokumentere eksperimentelt arbejde mundtligt og skriftligt, herunder for-

klare simple sammenhænge mellem det eksperimentelle arbejde og den til-

knyttede teori 
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 5 

 

Rust 

Indhold Kernestof: 

Lone Als Egebo: ”I gang med kemi,” Nucleus, 2020 s. 231-237 (6 sider) 

 

Videoer fra gymnasiekemi.com: 

- Redoxreaktioner (7:01) 

https://www.gymnasiekemi.com/c20.html  

- Spændingsrækken (9:44) 

https://www.gymnasiekemi.com/c21.html  

 

Supplerende stof: 

Lone Als Egebo: ”I gang med kemi,” Nucleus, 2020 s. 238-239 (om korrosion og 

rustbeskyttelse) 

 

Øvelser: 

- Afbrænding af magnesium (demonstrationsforsøg) 

- Spændingsrækken 

 

Omfang 

 

5 timer 

Ca. 13 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Kernestof: 

- Simple redoxreaktioner 

- Simple kvalitative eksperimentelle metoder 

 

Supplerende stof: 

- Korrosion og rustbeskyttelse 

 

Faglige mål: 

- Anvende fagets viden og metoder til at undersøge og beskrive enkle pro-

blemstillinger med kemisk indhold fra hverdagen eller den aktuelle debat 

og eventuelt til at udvikle og vurdere løsninger 

- Gennemføre kvalitativt eksperimentelt arbejde med simpelt laboratorieud-

styr under hensyntagen til laboratoriesikkerhed 

- Indsamle og efterbehandle iagttagelser og resultater fra eksperimentelt ar-

bejde 

- Dokumentere eksperimentelt arbejde mundtligt og skriftligt, herunder for-

klare simple sammenhænge mellem det eksperimentelle arbejde og den til-

knyttede teori 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 6 

 

Opsamling 

Indhold Litteratur anvendt i alle tidligere forløb (ca. 153 sider i alt) 

 

Omfang 

 

15 timer  

Særlige fokus-

punkter 

Kernestof og supplerende stof fra tidligere forløb repeteres 

 

Faglige mål: 

- Dokumentere eksperimentelt arbejde mundtligt, herunder forklare sim-

ple sammenhænge mellem det eksperimentelle arbejde og den tilknytte-

de teori 

- Udtrykke sig mundtligt om kemiske emner med inddragelse af fagsprog 

og - begreber 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer 

 

 

 

 

 

 


