
 

Undervisningsbeskrivelse 
 

Termin 2018/ 2019 

Institution Horsens HF &VUC 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe - kemi 

Lærer Flemming Fischer 

Hold 1cnf 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb  

 

Forløb 1 Salte 

Forløb 2 Brygning af øl 

Forløb 3 Kost og sundhed 

Forløb 4 Særfagligt 

 



 

  



 

 

Titel Salte 

Indhold Anvendt kemi 1 s. 50-60, 67-72, 74-75 

Omfang 20 timer 

Særlige fokus-

punkter 

Beskrive enkle problemstillinger af såvel enkel- som fællesfaglig 

karakter ved anvendelse af viden, modeller og metoder fra biologi, 

geografi og/eller kemi  

Gennemføre og dokumentere empiribaseret arbejde af kvalitativ og 

kvantitativ karakter under hensyntagen til sikkerhed i laboratoriet og i 

felten  

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning: 

  nyt stof gennemgået på tavlen. 

Eskursion til Mariager saltcenter 

Projektarbejde: 

  Små opgaver regnet i grupper, vendespil  

Eksperimentelt 

  Saltes opløselighed  i vand 

 

 

Titel Brygning af øl 

Indhold Anvendt kemi 1, s.16-29, 60-67 

Omfang 20 timer 

Særlige fokus-

punkter 

̶ indsamle, vurdere og anvende biologi-, geografi- og kemifaglige 

tekster og informationer fra forskelige typer af kilder  

̶ udtrykke sig mundtligt og skriftligt ved brug af fagenes begreber og 

repræsentationer  

̶ sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller 

global sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning:  

  nyt stof gennemgået på tavlen 

  

Eksperimentelt arbejde: 

  Natron 

  Begrænsende faktorer 

  Molekylbyggesæt (1 time)  

  Brygning af øl 

 

 

 

 

  



 

 

Titel Kost og sundhed 

Indhold Anvendt kemi 1, s. 29-40, 72-74, 75-76, 140-150, 154-158, 160-

163,166 

Omfang 15 timer 

Særlige fokus-

punkter 

sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller 

global sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser  

̶ undersøge problemstillinger samt udvikle og vurdere løsninger, hvor 

fagenes viden og metoder anvendes.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning: 

  Nyt stof gennemgået på tavlen 

Projektarbejdsform: 

  Vendespil om navngivning 

Eksperimentelt arbejde: 

  Reaktioner med carbonhydrider  

  Polære og upolære stoffer  

  Fedt i chips 

  Salt i brød  

 

 

Titel Særfagligt 

Indhold Anvendt kemi 1, s.91-95, 104-114, 125-128 + note om syrer og baser 

Omfang 15 time 

Særlige fokus-

punkter 

Relaterer det kemiske sprog til dagligdagen (begreberne: syrestyrke, 

sur/basisk) 

Dokumentere eksperimentelt arbejde mundtligt og skriftligt, herunder 

forklare simple sammenhænge mellem det eksperimentelle arbejde og 

den tilknyttede teori  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, 

  Nyt stof gennemgået på tavlen 

Eksperimentelt arbejde 

  Spændingsrækken 

  Ascorbinsyre i c-vitamintablet  

  Rødkålsindikatoren  

 

 

 


