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 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 Salt 

Titel 2 Klima/Organiske kemi 

Titel 3 Mængdeberegning 

Titel 4 Forurening/Syrer og baser 

Titel 5 Repetition og eksamensforberedelse 

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



Titel 1  Salte  

Indhold  Anvendt kemi 1 Fischer, Flemming ISBN 9788770821889  
s. 50-55, 58-73  
  
Forsøg:  

 Opløseligheden af kaliumnitrat  

 Saltes opløselighed  

Omfang  Anvendt uddannelsestid: 22 lektioner á 55 minutter  

Særlige 
fokuspunkter  

Forløbet har været en introduktion til kemi, hvor grundlæggende begreber blev 
introduceret. Dette gælder begreber som atomer, elektroner, elektronparbindinger og 
molekyler. I den forbindelse blev der arbejdet med molekylebyggesæt, så eleverne fik et 
begreb om hvordan kemiske forbindelser bliver opbygget af mindre bestanddele. Der 
blev også set på navngivningen af molekyler.  
Grundstoffernes periodesystem og ædelgasreglen blev introduceret, for at vise hvordan 
de kan bruges til at forudsige, hvordan kemiske forbindelser dannes.  
Som optakt til en fællesfaglig ekskursion til Mariager saltcenter, blev der arbejdet med 
ioner og salte. Herunder blev der også set på polaritetsbegrebet, for at kunne forklare 
saltsydning og opløseligheden af ionforbindelser.  Der blev også arbejdet med 
navngivning af ionforbindelser og sammensatte ioner  

Væsentligste 
arbejdsformer  

Primært gruppe og individuelt arbejde med opgaver, forsøg og arbejdsspørgsmål. Fælles 
oplæg fra lærer.   

  
  

Titel 2  Klima  

Indhold  Anvendt kemi 1 Fischer, Flemming ISBN 9788770821889  
s. 140-148, 154, 160, 169-172  
 
Forsøg:  

 Blandbarhed  

 Fedt i chips  

 Forbrændings reaktioner, substitution og addition.  

 Fremstilling af ethanol - forsøg og Journal-aflevering 

Omfang  Anvendt uddannelsestid: 22 lektioner á 55 minutter  

Særlige 
fokuspunkter  

I dette forløb er der arbejdet med blandbarhed, hvor der var fokus polære og 
upolære molekyler. Herefter blev der arbejdet med carbonhydrider. Der blev set på 
navngivning af alkaner og alkener, både med og uden forgreninger.   
Eleverne arbejde med forbrændingsreaktioner, substitutonsreaktioner og 
additionsreaktioner.   
Der blev arbejdet med konsekvenserne ved at afbrænde olie, og med fremstilling af 
bioethanol, som alternativt brændstof. Her blev der også arbejdet med gæring.  
Forløbet blev afsluttet med en fællesfaglig opgave om global opvarmning.  

Væsentligste 
arbejdsformer  

Primært gruppe og individuelt arbejde med opgaver, forsøg og arbejdsspørgsmål. 
Fælles oplæg fra lærer.   



 Titel 3 Mængdeberegning 

Indhold Grundbog 
Flemming Fischer, Anvendt kemi 1B, Nyt teknisk forlag, 2. udgave 1. oplag 
2012. Følgende dele af kapitel 1: 
 Side 17-26 (uden afsnittet "Den atomare masse") 
 Side 29-31 
 Side 36-37 
 'Udstyr 1.4' side 33  
 Afsnittet "andre koncentrationer " side 41 

  
Noter: 
 Opgave Afstem reaktionsskema 1 (aflevering) 
 Huskeark Mængdeberegning 
 Beregningsskemaer - opgaver 
 Forsøg_ Opvarmning af natron 
 Opgave om titrering 
 Forsøg_ eddikesyre i vineddike 

  
 Rapportskrivning i kemi 

  
Forsøg/aflevering: 
 Opgave Afstem reaktionsskema 1  - Aflevering 
 Opvarmning af natron - Forsøg og rapport 
 Eddikesyre i vineddike - Forsøg og rapport 

Omfang  ca. 5,5 moduler á 110 min 

Særlige fokuspunkter Reaktionsskemaer, Kemiske mængdeberegning(n, M, m, c og V), 
Beregningsskemaer og Titrering  

Væsentlige 
arbejdsformer 

Opgaveløsning individuel eller i små grupper, tavleundervisning, 
eksperimentelt arbejde og rapportskrivning. 

  
  



Titel 4 Forurening herunder Syrer og baser 

Indhold Flemming Fischer, Anvendt kemi 1B, Nyt teknisk forlag, 2. udgave 1. oplag 
2012. Følgende dele af kapitel 4: 
 side 104-111 
 side 112-114 

 
Noter: 
 Syreregn  
 Forsøg CO2 og kalk i vand 
 Virtuelt modul om kemidelen af den fællesfaglige aflevering om 

forurening 
  
Forsøg/aflevering: 
 CO2 og kalk i vand 
 Fællesfaglig videoaflevering om forurening 

Omfang ca. 5 moduler á 110 min (ét af disse moduler var virtuelt) 

Særlige fokuspunkter Syrer og baser, syrebasereaktioner, syreregn,  

Væsentlige arbejdsformer Opgaveløsning, tavleundervisning, vendespil, eksperimentelt arbejde 

  
 
  

Titel 5 Repetition, nf-projekt og prøvetræning 
(alt undervisning i dette emne forgik ved virtuelt undervisning)  

Indhold  Noter: 
 Virtuelt kemimodul - Repetition af molekyler vs. Salte 
 Virtuelt kemimodul - Repetition af mængdeberegning 
 Virtuelt kemimodul - Repetition af organiske kemi 
 Virtuelt kemimodul - Repetition af syrer og baser  
 Virtuelt kemimodul om natulig vs. Syntetisk og om app'en Teams 
 Eksamensopgave 2020 

 
Aflevering: 
 nf-opgave 

Omfang Repetition: ca. 5 moduler á 110 min (alle virtuelle) 
Projekt: ca. 1,5 modul á 110 min (i alt 5 nf-moduler á 110 min til gruppearbejdet, 
heraf var ca. 1,5 kemimoduler) 
Hertil kommer der prøvetræning og vurderingssamtaler (Det ligger efter færdiggørelse af UVB) 

Særlige fokuspunkter Repetition + Nf-opgaven(svarende til eksamensopgaven, som vi normalt laver i nf) 

Væsentlige 
arbejdsformer 

Virtuelt arbejde: genlæsning af sider i bogen, se små film, lave opgaver og 
quizzer. Gruppearbejde over Microsoft Teams omkring nf-opgaven. 
Prøvetræning. 

 


