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Forord til høringsversionen 
 
Læseplansudkastet bygger på den aktuelle version (2002) af "Lehrplan für die 
Sekundarstufe II, Gymnasium, Gesamtschule", således at de obligatoriske elementer 
("verbindliche Zielperspektiven und Inhalte") er medtaget i henhold til grundlaget for 
læseplansarbejdet. 
 
Der er i forhold til det faglige indhold i den tyske læseplan foretaget væsentlige 
ændringer og tilføjelser for 11. årgangs vedkommende. Dog følger læseplanudkastet 
hidtil gængs praksis. Læseplansudkastet for 12. og 13. årgang følger stort set den 
officielle læseplan mht. det faglige indhold, bortset fra mindre afvigelser. 
 
Der er skelet kraftigt til den danske læseplan og undervisningsvejledning for kemi, 
således at elementer vedr. teori og praksis, der ikke er med i den tyske læseplan, i 
en vis udstrækning er tilgodeset. Det betyder, at der visse steder i læseplansudkastet 
findes enkelte passager, der er mere eller mindre overensstemmende med passager 
i den danske læreplan/undervisningsvejledning for kemi B, oktober 2006. 
 
Timetallene, der er taget hensyn til ved udarbejdelsen af læseplansudkastet, baserer 
på den 2010 af ministeriet i Kiel godkendte model for Dansk Skoleforening for 
Sydslesvig: 11. årgang 2 timer (3 timer for den naturvidenskabelige profil), 12. og 13. 
årgang 2 timer, (3 timer for den naturvidenskabelige profil).  
Mht. samlet timetal og fagligt niveau kan der sammenlignes med B- niveau i 
Danmark. Dog vil den naturvidenskabelige profil både kunne nå nogle flere 
delemner, fordybe sig mere i emnerne, og også kunne udføre flere elevforsøg end de 
andre profiler.  
 
Skulle det vise sig, at faget kemi på et senere tidspunkt tilbydes som profilfag, må der 
udarbejdes et supplement til læseplanen. 
 
Nogle af slutnoterne har forklarende karakter i forhold til læseplanens udformning. De 
vil – lige som dette afsnit - blive fjernet i den endelige version. 
 
I slutnoterne er der anført faglitteratur og links. Den anførte litteratur og de anførte 
links skal ikke anses for at være dækkende. Der findes sikkert anden og måske mere 
egnet og mere aktuel litteratur. I sagens natur vil sådanne henvisninger forældes. Er 
der beskrevet eksperimenter i litteraturen eller de anførte links, skal det forhold, at 
litteratur og links er anført i slutnoterne ikke tages som udtryk for, at eksperimenterne 
umiddelbart er egnede ud fra faglige og/eller sikkerhedsmæssige aspekter. 
Underviseren er i alle tilfælde selv ansvarlig for, at gældende regler for omgang med 
og brug af kemikalier og udstyr overholdes.  
Det må i denne forbindelse stærkt anbefales skolerne at abonnere på den aktuelle 
CD-ROM version af D-GISS (Deutsches Gefahrstoff Informations System Schule), 
Universum Verlag. 
 
 
Ole Andresen, læseplansansvarlig 
Susanne Klüver, "sparringspartner" 
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Kapitel 1 
 
1  Indledning 
 
Kemi forbindes ofte med kunstige og mere eller mindre farlige og miljøskadelige 
stoffer. Uvidenhed, uagtsomhed, uheld eller ren kynisme giver da også med 
mellemrum anledning til, at visse industrielt fremstillede stoffer, eller de i denne 
forbindelse dannede urenheder eller affaldsstoffer, er skadelige for sundhed eller 
miljø. 
Historisk set har mennesket dog altid udnyttet de stoffer, der findes i naturen, og på 
den måde samlet erfaringer og viden vedrørende den materielle del af vores verden. 
Disse samlede erfaringer og kundskaber har med tiden udviklet sig til den videnskab 
man kalder kemi. I kemien undersøges stoffers opbygning, sammensætning, 
egenskaber og omdannelse. Dette sker ved hjælp af naturvidenskabelige 
arbejdsmetoder som observationer og eksperimenter, såvel som teori- og 
modeldannelse.  
Med de erkendelser, der er opnået omkring grundlæggende principper og 
lovmæssigheder, har kemien som videnskab ikke kun bidraget til udvikling af det 
moderne verdensbillede, men også konkret til løsning af økologiske, økonomiske og 
teknologiske spørgsmål. F. eks. har kemisk viden, udnyttet inden for landbrug, 
industri og medicin, medvirket til forbedring af livskvaliteten gennem udvinding og 
fremstilling af nye stoffer og materialer med nye egenskaber. 
Da både levende organismer og den ikke-levende del af vores verden er opbygget af 
mere eller mindre veldefinerede (kemiske) stoffer og materialer, og kemiske 
processer på godt og ondt er grundlag for liv og det der omgiver os, er det kendskab, 
som kemiundervisningen formidler til kemiens principper og metoder, en vigtig 
bestanddel af almendannelsen. 
Kemiundervisningen skal derfor vække interesse for naturvidenskabelige 
problemstillinger og formidle kompetencer, der gør eleverne i stand til at forholde sig 
sagligt og kritisk til forhold, der vedrører stoffer og stoffers omdannelse, hvad enten 
det er i natur eller teknik.  
Ikke mindst skal eleverne i kemiundervisningen opnå viden og teoretiske såvel som 
praktiske færdigheder, der giver et solidt grundlag for en kortere eller 
længerevarende dansk og/eller tysk uddannelse med kemisk/naturvidenskabeligt 
indhold. 
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Kapitel 2 
Faglige mål og fagligt indhold. 
Læringskompetencer.1 Samspil med andre fag 
 
 

2.1 Fagets bidrag til erhvervelse af 
læringskompetencer 

 
De faglige mål og det faglige indhold for faget kemi skal ses i sammenhæng med de 
fire delkompetencer: Faglig kompetence, metodekompetence, personlig kompetence 
og socialkompetence.2 3 
Kompetencerne opnås gennem arbejde med de i kapitel 3 nævnte og i kapitel 4 
uddybede stofområder, gennem varierede arbejdsformer og samspil med andre fag. 
 
 
2.1.1 Faglig kompetence 
 
Eleverne skal kunne: 

 omgås kemikalier og laboratorieudstyr på forsvarlig og reflekteret vis 
 anvende fagsprog og kemisk nomenklatur præcist  
 kende vigtige forbindelsers danske og tyske trivialnavne og korrelere dansk og 

tysk fagsprog 
 erkende og forstå sammenhængen mellem et stofs struktur på mikroniveau og 

stoffets makroskopiske egenskaber 
 forstå begrebet stofkredsløb 
 beskrive og bearbejde kemiske reaktioner kvantitativt 
 erkende sammenhænge mellem naturvidenskaberne 
 redegøre for organiske og uorganiske stoffers anvendelse i hverdag og 

teknologisk sammenhæng 
 forklare visse fænomener i naturen i en kemisk/naturvidenskabelig 

sammenhæng 
 tage hensyn til materialeegenskaber i løsningen af tekniske problemer 
 tage hensyn til økologiske og økonomiske aspekter ved udnyttelse og 

anvendelse af råstoffer 
 erkende fysiologiske sammenhænge mellem sundhed og kost 

 
 
 
 
 



 7

2.1.2  Metodekompetence  
 
Eleverne skal kunne: 

 bearbejde naturvidenskabelige spørgsmål og problemstillinger ud fra udleveret 
arbejdsmateriale 

 anvende definitioner, hypoteser, og lovmæssigheder inden for kemien til 
løsning af naturvidenskabelige problemstillinger 

 udføre kemiske eksperimenter på sikkerhedsmæssigt forsvarlig vis ud fra 
udleverede vejledninger 

 udvælge eksperimenter, apparatur og kemikalier til løsning af kemiske 
problemstillinger, med udgangspunkt i kendte metoder 

 tilrettelægge og gennemføre kemiske eksperimenter og forsøgsrækker 
selvstændigt 

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

 formidle sammenhænge med kemifagligt indhold gennem IT-baseret 
præsentationsteknik 

 relatere observationer, model- og symbolfremstillinger til hinanden 
 indhente og anvende kemisk information fra forskellige kilder 

 
 
2.1.3  Personlig kompetence 
 
Eleverne skal kunne 

 identificere, redegøre for og vurdere enkle kemiske problemstillinger fra 
hverdagen, i tekniske processer og den aktuelle debat 

 perspektivere den opnåede faglige viden både i forhold til faget selv og i 
samspillet med andre fag 

 formidle kemisk viden præcist såvel skriftligt som mundtligt i både fagsprog og 
dagligsprog afhængig af situation 

 udvikle læringsstrategier gennem selvstændig planlægning, gennemførelse og 
udmøntning af eksperimenter 

 tage sagligt og kritisk stilling til spørgsmål med relation til kemi  
 
 

2.1.4  Social kompetence 
 
Eleverne skal kunne: 

 indgå i et målrettet samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og 
bearbejdning af fælles naturvidenskabelige eksperimenter 

 tage hensyn til natur og miljø på ansvarlig vis 
 reagere på passende vis på andres fejl i naturvidenskabelig argumentation; 

tilbyde hjælp eller selv bede om hjælp i denne sammenhæng 
 gøre sig bevidst om naturvidenskabelige erkendelsers betydning - men også 

begrænsning - i politiske og etiske afgørelser  
 identificere, reflektere over og overvinde stereotype kønsrollemønstre i 

samarbejdet 
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2.2  Samspil med andre fag 
 
Faget kemi kan indgå som profilstøttende fag. Ud over tematisk samarbejde i et 
eventuelt profilteam bidrager faget med kompetencer, som kan udnyttes i og 
sammen med andre fagområder ud over det naturvidenskabelige. Nogle eksempler: 
 
Sprogligt område: 

 Journalføring vedr. iagttagelser og resultater 
 Udtrykke faglige sammenhænge med præcis anvendelse af fagsprog 
 Selvstændigt arbejde med faglitteratur ved udarbejdning af referater og 

rapporter 
 Udnyttelse af fremmedsproglige litteraturkilder 

 
Matematisk område: 

 Gengivelse og analyse af eksperimentelle data 
 Matematisk behandling af data 
 Fejlanalyse og statistisk behandling af data 
 Matematisk beskrivelse af kemiske processer 
 Simulering 
 Rumlig afbildning og geometrisk analyse af molekylers form 

 
IT- området4: 

 Udnyttelse af internet og databaser som informationskilde 
 Som kommunikationsmiddel 
 Præsentationsteknik 
 Dataopsamling og -behandling 
 Visualisering 
 Modellering 
 Simulering 

 
Samfundsfagligt område: 

 Historiske aspekter 
 Diskussion af chancer og risici i forbindelse med udnyttelse af 

forskningsresultater 
 Kemisk baggrundsviden som basis for forståelsen af geologiske, økologiske 

og tekniske sammenhænge 
 Vurdering af geografisk placering af virksomheder i forhold til risiko for udslip 
 Drøftelse af økologiske og økonomiske aspekter i forbindelse med udvinding 

og brug af råstoffer og andre brugsmaterialer 
 
Idræt: 

 Biokemi/Fysiologiske sammenhænge  
 
Filosofi/religion: 

 Reflektering omkring udnyttelse af kemiske forskningsresultater 
 Diskussion af interessekonflikter 
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Kapitel 3 
Fagets struktur 
 
3.1  Didaktiske retningslinjer og faglige 

forudsætninger 
 

3.1.1 Nogle didaktiske retningslinjer 
Den fagspecifikke tænkemåde i kemi er karakteriseret ved en hurtig og for den øvede 
ofte ubevidst vekslen mellem betragtningsniveauer: Fænomener på makroniveau 
(stofniveau) bliver forklaret ud fra modelforestillinger på mikroniveau, dvs. de enkelte 
partiklers struktur. Omvendt tillader betragtninger omkring partiklers struktur og 
vekselvirkninger med hinanden at drage slutninger vedrørende stoffets 
makroskopiske egenskaber. Denne type betragtninger kræver et højt 
abstraktionsniveau. Det kan medføre, at eleverne kan misforstå og blande tingene 
sammen, og ofte vil forståelsen være blokeret af denne årsag. Elevernes læring kan 
hjælpes godt på vej, hvis man i undervisningen er omhyggelig med at anvende sprog 
og symboler til at understrege, på hvilket niveau man befinder sig i den faglige 
samtale. Nogle eksempler:5 
 
Eksempel 1:  
På mikroniveau: Chloratom, dichlormolekyle og chloridion - henholdsvis med 
symbolerne Cl, Cl2

 
og Cl ─.  

På makroniveau: Gulgrøn chlorgas symboliseret ved Cl2(g).  
 
Eksempel 2:  
Observation:  
Gassen hydrogenchlorid ledes ned i vand, og man påviser med indikator, 
indikatorpapir eller ved en pH-måling, at opløsningen er sur.  
Modelforestilling:  
Hvert hydrogenchloridmolekyle afgiver en hydrogenion (hydron) til et vandmolekyle, 
og hver gang dannes der en oxoniumion og en chloridion. Surhedsgraden (pH) 
hænger sammen med koncentrationen af oxoniumioner, og derfor bliver opløsningen 
sur – pH falder.  
Symbolfremstilling:  
HCl(g) + H2O(l) → H3O

+(aq) + Cl─(aq) 
 
For at fagets almene formål kan nås, kræves formidling af struktureret faglig viden. 
Dette opnås bl.a. ved at grundlæggende begreber og principper, som f. eks. 
partikelbegrebet, sammenhæng mellem struktur og funktion samt kemisk ligevægt 
bliver anvendt og uddybet i forskellige faglige og tematiske sammenhænge. Derved 
kommer faget til at "hænge sammen". Evne til at se større sammenhænge opnås dog 
kun ved at andre fagområder inddrages. I den forbindelse må man være opmærksom 
på, at elevernes faglige forudsætninger mht. andre fag end kemi ikke altid er ens. 
(Det drejer sig især ved sammenlægninger i 12. og 13. årgang, hvor der kan være 
elever på et hold, der f. eks. ikke har biologi eller fysik).  
Kemi er en eksperimentel-empirisk videnskab. Dermed er eksperimentet grundlag for 
erkendelse i undervisningen. Eleveksperimenter kan være tilrettelagt induktivt, hvor 
eleverne opstiller generelle teorier ud fra en række eksperimentelle undersøgelser, 
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eller tilrettelagt deduktivt, hvor eksperimenterne bruges til at uddybe elevernes 
forståelse af kemiske teorier. Elev- såvel som demonstrationsforsøg udvælges, 
således at de danner udgangspunkt for et emne eller uddyber og perspektiverer 
nogle teoretiske problemstillinger.  
I forbindelse med det eksperimentelle arbejde kan der differentieres i den vejledning, 
eleverne får til eksperimentets udførelse og til efterbehandlingen.6 
 

 
3.1.2 Faglige forudsætninger 
 
Kemiundervisningen ved indgangen til gymnasiet bygger på den undervisning, 
eleverne har modtaget i fællesskolens fysik- og kemiundervisning. Således 
forudsættes det7, at eleverne - jvnf. Skoleforeningens læreplan i fysik/kemi for hoved- 
real- og gymnasieskolen8 - er fortrolige med:  
 

 Stoffers opbygning (grundstoffer, herunder periodesystemet, molekyler og 
ioner/ionforbindelser) 

 Elementært kemisk formelsprog 
 Navngivning af simple molekyler og ionforbindelser 
 Afstemning af simple reaktionsskemaer 
 Elementær støkiometri (mængdeberegning) 
 Kemisk binding (metalbinding, covalent binding ("atombinding") og ionbinding, 

også i relation til stoffers opbygning, tilstandsform og opløselighedsforhold. 
 Stofkendskab til udvalgte forbindelser. 
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3.2  Områder og fagområder 
 
Undervisningen i kemi er opdelt i en række områder, hvor der er tilordnet en række 
fagområder. Indholdet i de forskellige fagområder fremgår af de enkelte afsnit i 
kapitel 4. 
 
 
 

3.2.1 Områder og fagområder i 11. årgang 
 
Der skal i 11. årgang arbejdes med de to hovedområder:  
"Almen og uorganisk kemi" og "Indledende organisk kemi".  
 
Område 1: Almen og uorganisk kemi 

 Fagområde: Mængdeberegninger 
 Fagområde: Kemiske reaktioner 
 Fagområde: Uorganiske carbonforbindelser 
 Fagområde: Carbonkredsløbet 
 Fagområde: VSEPR-modellen  

 
 
Område 2: Indledende organisk kemi  

 Fagområde: Råolie og naturgas 
 Fagområde: Alkoholer 
 Fagområde: Aldehyder, ketoner og carboxylsyrer 
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3.2.2 Områder og fagområder i 12. og 13. årgang 
 
Område 1: Levnedsmidler 

 Fagområde: Fedtstoffer 
 Fagområde: Carbohydrater 
 Fagområde: Proteiner 
 Fagområde: Levnedsmiddelindholdsstoffer og ernæring 

 
Område 2: Elektrokemi 

 Fagområde: Galvaniske elementer 
 Fagområde: Elektrolyse 
 Fagområde: Nernsts ligning og dens anvendelse 

 
Område 3: Materialekemi 

 Fagområde: Metaller 
 Fagområde: Kunststoffer (plast) 
 Fagområde: Silicium og siliciumforbindelser 

 
Område 4: Beklædning 

 Fagområde: Naturfibre og syntetiske tekstilfibre 
 Fagområde: Farvestoffer 

 
Område 5: Vaske- og rengøringsmidler 

 Fagområde: Detergenter/tensider 
 Fagområde: Hjælpestoffer i vaske- og rengøringsmidler 

 
Område 6: Aromatiske forbindelser 

 Fagområde: Benzen 
 Fagområde: Benzenderivater 

 
Område 7: Miljøkemi og analytisk kemi 

 Fagområde: Analytisk kemi med henblik på miljøkemiske undersøgelser 
 
Yderligere stofområder: 

 Fagområde: Komplekskemi 
 Fagområde: Termodynamik 
 Fagområde: Kemiske reaktioners hastighed 
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Kapitel 4 
Undervisningstemaer 
 
4.1  Tematisk arbejde 
 
For de fleste elever vil en meningsfyldt kemiundervisning være forbundet med, at rent 
faglige aspekter sættes i sammenhæng med fænomener og stoffer/materialer i 
hverdagen, i natur, teknik eller i forskning. For de fleste af de i kapitel 3 nævnte 
stofområder vil denne sammenhæng være tydelig – eller kan gøres tydelig – især 
hvis undervisningen tilrettelægges efter tematiske forløb.9   
Selvom det er et krav, at undervisningen fortrinsvis skal tilrettelægges i tematiske 
forløb, er det naturligvis også muligt at lave systematiske forløb, hvis en tematisk 
behandling ikke er hensigtsmæssig.  
 

 
4.2  Obligatorisk indhold 
 
4.2.1 Delkompetencer 
 
Erhvervelsen af de i kapitel 2 anførte kompetencer er et forpligtende mål for 
kemiundervisningen.  
 

4.2.2 11. årgang 
 
Alle fagområderne i 11. årgang er obligatorisk stof. Dog kan de i afsnit 4.4 med (*) 
markerede emner bortfalde ved hold med 2 ugentlige timer. 
Af hensyn til eventuelle profilskift anbefales det, at underviserne på den enkelte skole 
koordinerer forløbet i 11. årgang. 
 

4.2.3 12. og 13. årgang 
 
Der kan vælges mellem de i afsnit 4.2.4 nævnte stofområder.10 Dog er områderne 
"Levnedsmidler" og "Elektrokemi" obligatoriske.  
 
Den tiltænkte varighed af området er anført i parentes. Den tiltænkte varighed skal 
ses som en vejledende retningslinje, således at det antal områder, der skal 
gennemgås i alt, svarer til 4 skolehalvår. Dvs. at der ud over de to obligatoriske 
områder skal vælges yderligere 3 – 5 områder, afhængig af tiltænkt varighed. 
  
Der er dog ikke noget til hinder for, at et områdes tiltænkte varighed i praksis 
afkortes, hvis et andet tilsvarende forlænges tidsmæssigt. 
 
Områder med flere delområder (fagområder) kan splittes. F. eks. kan indholdet i 
området "materialekemi" splittes i "metaller" og "kunststoffer, silicium og 
siliciumforbindelser" med hvert ½ semester. Fagområderne "kunststoffer, silicium og 
siliciumforbindelser" hhv. "metaller" kan så lægges sammen med et andet ½ 
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semesters tema (f. eks. "elektrokemi") til et halvårstema. Se eksemplerne 2 og 3 i 
afsnit 4.3. 
Tilsvarende kan området "beklædning" splittes op i "naturfibre og syntetiske 
tekstilfibre" og "farvestoffer", og disse så lægges sammen med andre ½ semesters 
temaer, som vist i afsnit 4.3, eksempel 5. 
 

4.2.4 Stofområder i 12. og 13. årgang: 
 

1. Levnedsmidler. Obligatorisk. (1 halvår) 
2. Elektrokemi. Obligatorisk. (½ halvår) 
3. Kemiske reaktioners hastighed (½ halvår) 
4. Materialekemi (1 halvår) 
5. Beklædning (1 halvår) 
6. Vaske- og rengøringsmidler (½ halvår) 
7. Aromatiske forbindelser (½ halvår) 
8. Miljøkemi og analytisk kemi (½ halvår) 
9. Komplekskemi (½ halvår) 
10. Termodynamik (½ halvår) 

 
De i afsnit 4.4 med (*) markerede emner kan bortfalde ved hold med 2 ugentlige 
timer. 

 
 
4.3  Kursustemaer 
 
Kursustemaerne for 12. og 13. årgang udgøres af de obligatoriske hhv. valgte 
områder og fagområder. 
Eksempler på mulig rækkefølge af kursustemaer:11 
 
Eksempel 1: 
 
12.1: Levnedsmidler 
12.2: Beklædning 
13.1 Elektrokemi. Termodynamik 
13.2: Materialekemi 
 
Eksempel 2: 
 
12.1: Levnedsmidler 
12.2: Vaske- og rengøringsmidler. Aromatiske forbindelser 
13.1: Elektrokemi. Metaller (bemærk at området "materialekemi" er splittet op!) 
13.2: Miljøkemi og analytisk kemi. Kunststoffer, silicium og siliciumforbindelser 
 
Eksempel 3: 
 
12.1: Elektrokemi. Metaller 
12.2: Kunststoffer, silicium og siliciumforbindelser. Miljøkemi og analytisk kemi 
13.1: Levnedsmidler 
13.2: Beklædning 
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Eksempel 4: 
  
12.1: Levnedsmidler 
12.2: Vaske- og rengøringsmidler. Komplekskemi. 
13.1: Miljøkemi og analytisk kemi. Elektrokemi 
13.2: Beklædning 
 
Eksempel 5: 
 
12.1: Levnedsmidler 
12.2: Vaske- og rengøringsmidler. Naturfibre og syntetiske tekstilfibre. 
13.1: Miljøkemi og analytisk kemi. Farvestoffer. (Opsplitning af "beklædning") 
13.2: Elektrokemi. Kemiske reaktioners hastighed 
 
Eksempel 6: 
 
12.1: Carbohydrater og fedtstoffer. Vaske- og rengøringsmidler.  
12.2: Proteiner; levnedsmiddelindholdsstoffer og ernæring. Reaktionskinetik. 
13.1: Elektrokemi. Miljøkemi og analytisk kemi 
13.2: Beklædning 
 
Bortfald af skriftlig eksamensform i kemi gør det mindre påkrævet at koordinere 
kursustemaerne på den enkelte skole. 
 

 
 
4.4  Temaer og indhold 
 
4.4.1 11. årgang 
 
11. årgangs kemiundervisning danner det kompetencemæssige fundament for kunne 
beskæftige sig med emnerne i 12. og 13. årgang med stigende grad af 
selvstændighed. I undervisningen udbygges og uddybes til dels allerede kendte 
begreber og principper væsentligt. Især bliver det kvantitative aspekt fremhævet. Det 
må tilstræbes, at almene og kvantitative betragtninger kommer til at indgå også i de 
stofkemiske fagområder.  
Eleverne skal erkende, at kemiske reaktioner er dynamiske processer og ikke altid 
forløber fuldstændigt, men at der også kan være tale om ufuldstændigt forløbende, 
reversible processer. Anvendelse af viden omkring kemisk ligevægt og 
ligevægtsloven giver mulighed for at påvirke og styre kemiske processer. 
Nogle af områderne egner sig til selvstændig informationssøgning, bearbejdning og 
efterfølgende præsentation. Således kan f. eks. "uorganiske carbonforbindelser", 
"carbonkredsløbet" og dele af "råolie og naturgas" splittes op i interessebetonet 
gruppearbejde. 
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Almen og uorganisk kemi 
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Mængdeberegninger 
(Støkiometri) 

Begreberne stofmængde(n), molar 
masse(M) og stofmængdekoncentration 
(formel (c) og aktuel [ ]). Eleverne skal 
også kunne foretage mængde-
beregninger på reaktionsskemaer, også 
hvor der indgår opløsninger. 
Eksempel på anvendelse af idealgas-
ligningen. 

Kemiske reaktioner: 
 Ligevægte, herunder ligevægts-

loven og forskydning på kvalitativt 
og kvantitativt (*) grundlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Redoxreaktioner, herunder 
afstemning af disse 
 
 

 
 

 Syre-base processer, herunder pH 
beregninger i vandige opløsninger 
af syrer og baser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reaktionshastighed og katalyse 
på kvalitativt grundlag (*) 

 
Begreberne reaktionsbrøk, 
ligevægtskonstant og ligevægtslov skal 
kendes. Vurdering af 
ligevægtsforskydninger kan for hold med 
2 timer ske alene på grundlag af Le 
Chateliers princip. Heterogen ligevægt og 
opløselighedsprodukt vil det være oplagt 
at tage i forbindelse med emnet 
elektrokemi, f. eks. elektrokemisk 
bestemmelse af opløseligheds-produkt 
for AgCl. (*). Bemærk: "Dobbeltharpuner" 
for ligevægtspile. 
 
Begreberne oxidation, reduktion. 
Metallernes spændingsrække. 
Afstemningsprocedure for redox-
reaktioner vha. fald og stigning i 
oxidationstal. 
 
Udveksling af hydroner. Definitioner af 
syrer, baser, amfolytter. På hold med 2 
timer kan der udføres simple beregninger 
på stærke og svage syrer og baser. 
Begreberne Ks og pKs skal kendes, men 
formlerne kan "serveres". Hold på 3 timer 
kan evt. nå pufferligning og pH for en 
amfolyt. Temaet kan med fordel tages op 
igen i 12. og 13. årgang i relevante 
sammenhænge. Kolorimetrisk og 
potentiometrisk syre-base titrering bør 
kendes i praksis. 
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Almen og uorganisk kemi, fortsat 
 
Uorganiske carbonforbindelser: 

 Egenskaber og struktur af 
carbonmodifikationerne: Grafit, 
diamant, fullerener 

 Carbondioxid og kulsyre 
 Carbonater og 

hydrogencarbonater, "kalk" 

Stofområdet egner sig - i kombination 
med temaet "carbonkredsløbet" – til et 
kortere præsentationsorienteret 
temagruppe-forløb vedr. naturlige 
forekomster, udvinding, forarbejdning og 
praktisk anvendelse. 
 

Carbonkredsløbet: 
 Kvalitativ elementaranalyse: 

Påvisning af carbon og hydrogen i 
organiske forbindelser  

 Dannelse af biomasse ved 
fotosyntese 

 Dannelse af råolie, naturgas og 
kul 

 Kilder og depoter vedrørende 
carbon og carbonforbindelser 

 Menneskets indflydelse på 
carbondioxidkoncentrationen i 
atmosfæren, og mulige 
konsekvenser for klimaet 

 
Der kan f. eks. påvises dannelse af H2O 
og CO2 ved forbrænding af flaskegas. 

 VSEPR-modellen for molekylers 
form 

"Valence Shell Electron Pair Repulsion"- 
("valenselektronparfrastødning") 
modellen er i dansk gymnasielitteratur 
mere gængs end "Kugelwolkenmodell". 
Kan tages f. eks. i forbindelse med en 
forklaring af den rumlige struktur omkring 
enkelt-, dobbelt- og tripelbindinger i 
organiske molekyler. 
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Indledende organisk kemi 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Råolie og naturgas 

 Bestanddele af naturgas 
 Kvalitativ og kvantitativ analyse af 

methan eller andet carbonhydrid(*)
 Bestanddele af råolie 
 Cracking 
 Mættede og umættede 

carbonhydrider 
 Carbonhydriders fysiske og 

kemiske egenskaber 
 Systematik og nomenklatur 
 Isomeri 

 
 Substitutions- og 

additionsreaktioner 
 Reaktionsmekanismer for fri 

radikal substitution og elektrofil 
addition(*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cis/trans - (Z)/(E)-isomeri med eksempler 
i forbindelse med alkener 

Alkoholer 
 
 
 

 Alkoholers fysiske egenskaber i 
relation til strukturen 
 
 

 Strukturisomeri (ethere) (*) 
 Nomenklatur 
 Eksempler på primære, 

sekundære og tertiære alkoholer 
 Polyvalente alkoholer 

Gæring og destillation, evt. med 
påfølgende analyse af destillatet er en 
oplagt introduktion til temaet. 
 
Polære/upolære stoffer hhv. molekyldele. 
Begrebet elektronegativitet/forskel i 
elektronegativitet kan indføres her, hvis 
det ikke allerede er sket. 
 
Nyeste navngivningsregler bør følges.  
 
 
Ethan-1,2-diol, glycerol og sorbitol som 
eksempler 
  

Aldehyder, ketoner, carboxylsyrer12 
 Oxidation af alkoholer og 

aldehyder 
 

 Afstemning af redoxprocesser (*) 
 
 
 
 
 
 

 Nomenklatur 
 Fysiske og kemiske egenskaber, 

herunder syreegenskaber for 
carboxylsyregruppen 

 
1. og 2. alkoholers oxidationsprodukter. 
 
Afstemning af redoxprocesser for 
oxidation af 1. og 2. alkoholer kan 
overspringes ved 2 ugl. timer. Der vil 
være lejlighed til at tage redoxreaktioner 
for oxidation af organiske forbindelser op 
igen i 12. årg., f. eks. i forbindelse med 
levnedsmiddelkemi (Fehlings reaktion) 
 
Forekomst og biologisk/miljømæssig og 
teknisk betydning kan inddrages. 
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4.4.2 12. og 13. årgang 
 
1. Levnedsmidler 
 
Det i 11. årgang opnåede kendskab til organiske forbindelsers opbygning, 
funktionelle grupper, navngivning, stoffernes fysiske og kemiske egenskaber 
(herunder reaktionstyper) samt relevante isomerimuligheder bliver i området 
"levnedsmidler" anvendt og uddybet.  
Specielt i forbindelse med fagområdet "fedtstoffer" har opløselighedsforhold stor 
betydning. Det vil derfor være nødvendigt at indføre elektronegativitetsbegrebet  - 
hvis det ikke allerede er sket – til en vurdering af polære/upolære hhv. 
hydrofile/hydrofobe grupper. 
Kendskab til biologisk aktive makromolekyler og sammenhæng mellem struktur og 
funktion opnås i forbindelse med fagområderne "carbohydrater" og "proteiner". 
Da emnet har umiddelbar forbindelse til elevens hverdag, er det nærliggende at 
udnytte dette forhold til – ud over at fremme den faglige kompetence, der opnås 
gennem det obligatoriske indhold – også at fremme metode-, social- og personlig 
kompetence ved hjælp af projektorienteret arbejde, hvor dette er muligt. 
Området levnedsmidler er obligatorisk. Den tiltænkte varighed er 1 skolehalvår 
(semester). 
 
Fagområde: Fedtstoffer 
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Estere Dannelse af en ester. Kondensation og 

hydrolyse som reaktionstyper. 
Reaktionsmekanismer (*) 

Oprindelse og udvinding af animalske og 
vegetabilske fedtstoffer 

 

Sammenhæng mellem struktur og 
egenskaber  

Se indledningen under 1. levnedsmidler. 
For at vurdere forskellige fedtstoffers 
sammensætning og kvalitet kan der 
foretages eksperimentelle bestemmelser 
af syretal og forsæbningstal. Disse forsøg 
kan nås på en dobbelttime.13  

Forskellige typer af fedtsyrer14 Mættede, monoumættede, 
polyumættede, n-3, trans-fedtsyrer 

Harskning (*)  
Fedthærdning, margarinefremstilling Emulgatorers betydning bør eftervises 

eksperimentelt. Dette kan f. eks. gøres 
ved at fremstille en creme. 
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1. Levnedsmidler, fortsat 
 
Fagområde: Carbohydrater 
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Struktur og egenskaber af glucose Kæde- og ringform og α- og β-glucose 

indgår. Funktionelle grupper og 
påvisningsreaktioner. (F. eks. Fehlings 
og/eller Tollens reag., med afstemning). 
En kvantitativ glucosebestemmelse er 
mulig på forskellig vis. 

Asymmetrisk C-atom Hvis fagområdet "proteiner" tages før 
carbohydrater, kan de generelle ting 
vedr. spejlbilledisomeri tages i 
forbindelse med aminosyrers struktur. 

Spejlbilledisomeri og optisk aktivitet15 Polarimeterets opbygning og funktion 
skal inddrages. (s. o.) 
Fischer-projektioner af carbohydrater 

Navngivningsregler efter D/L – systemet. 
(R)/(S) navngivning (*) 

 

Eksempler på monosaccharider og deres 
forekomst i naturen 

Kæde- og ringform indgår. 

Eksempler på disaccharider Sukkerfremstilling ud fra sukkerrør eller  
-roer. 

Glycosidbindinger α- og β-, 1,4 og -1,6 bindinger og deres 
betydning for di- og polysacchariders 
reducerende egenskaber.  

Opbygning og egenskaber af stivelse 
som eksempel på et makromolekyle 

Stivelsens (og andre hydrokolloiders) 
betydning i fødevareproduktion kan indgå

Celluloses struktur og egenskaber  
 
 
Fagområde: Proteiner 
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Aminosyrers struktur D- og L- aminosyrer indgår. 
Peptidbinding og struktur af proteiner 
(primær, sekundær, tertiær struktur) 

α-helix og β-foldeblad som eksempel på 
2. struktur 

Påvisningsreaktioner på aminosyrer og 
proteiner 

F. eks. xanthoproteinreaktion med fort. 
salpetersyre, biuret-prøve og prøve m. 
ninhydrin. 

Syre-baseforhold i relation til aminosyrer: 
 Amfoion 
 Puffervirkning 
 Isoelektrisk punkt (*) 

F. eks. potentiometrisk titrering af en 
glycin–hydrochlorid - opløsning 

Denaturering Betydning af temperatur og pH. 
Fremstilling af ost og andre 
mælkeprodukter kan inddrages. 

Proteiners biologiske betydning  
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1. Levnedsmidler, fortsat 
 
Fagområde: Levnedsmiddelindholdsstoffer og ernæring 
 
Nedenstående indhold egner sig til interessebetonet gruppearbejde under 
inddragelse af biologiske/ernæringsfysiologiske aspekter, med efterfølgende 
præsentation. Det er ikke meningen, at alle elever skal beskæftige sig med alle 
emner. 
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Fedtstoffers, carbohydraters og 
proteiners betydning som energikilde og 
byggesten i ernæringen 

Vurdering af energibehov og –indtagelse 
er velegnet til emne- eller seminaruge/  
-dage og/eller projektorienteret 
undervisning. 

Essentielle næringsstoffer Kan også indgå i forbindelse med 
fedtstoffer og aminosyrer. 

Vitaminers betydning (*)  
Vitaminkilder og vitaminers nedbrydning 
(*) 

En kvantitativ bestemmelse af 
ascorbinsyreindholdet i f. eks. juice er 
mulig.16 

Fremstilling og anvendelse af 
ascorbinsyre (*) 

 

Mineraler (*)  
Levnedsmiddeltilsætningsstoffer: 
Principper for fastlæggelse af 
grænseværdier 

Emnet levnedsmiddeltilsætningsstoffer er 
velegnet til emne- eller seminaruge/dage 
og/eller projektorienteret undervisning. 

Konserveringsmidler s. o. 
Levnedsmiddelfarvestoffer: Eksempler på 
naturlige, naturidentiske og syntetiske 
levnedsmiddelfarvestoffer (*) 

s. o. 

Kromatografisk påvisning af 
levnedsmiddelfarvestoffer (*) 

s. o. 

Kunstige sødemidler (*) s. o. 
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2. Elektrokemi 
 
Redoxreaktioner og spændingsrækken har som regel været behandlet kvalitativt i 11. 
årg.. I området elektrokemi tages begreberne op igen og uddybes væsentligt.  
Batterier og akkumulatorer af forskellig art har ofte betydning i menneskers hverdag. 
Der er derfor god mulighed for projektorienteret arbejde med deraf følgende styrkelse 
af andre end de faglige og metodiske kompetencer. 
Der kan være sammenhæng med området "miljøkemi og analytisk kemi", f. eks. i 
forbindelse med ionselektive elektroder eller oxygen-elektroden. 
Området "elektrokemi" er obligatorisk. Den tiltænkte varighed er ½ skolehalvår 
(semester). 
 
Fagområde: Galvaniske elementer 
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Redoxprocesser  
Simple galvaniske elementer; 
spændingsrækken; hydrogenelektroden; 
standardpotentialer 

Bestemmelse af 
standardhvilespændinger. Egnede 
halvceller er kobber-, zink- og sølvcellen i 
div. kombinationer. Hydrogenelektroden 
kan indsættes. 

Model af det elektriske dobbeltlag  
(grænseflade mellem metal og opløsning) 
(*) 

 

Potentialets koncentrationsafhængighed 
(kvalitativt) 

 

Gængse brugs-elementer Dette emne egner sig – sammen med 
nedenstående emner i dette fagområde 
samt hele elektrolyse-området – til 
interessebetonet projekt/gruppearbejde 
og efterfølgende præsentation. Se også 
fagområdet: "Nernsts ligning og dens 
anvendelser". 

Akkumulatorer s. o. 
Brændselsceller s. o. 
Korrosion, lokalelementer. Passiv og 
aktiv korrosionsbeskyttelse 

Valgfrit. Kan også tages i forbindelse 
med fagområdet "metaller" 
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2. Elektrokemi, fortsat 
 
Fagområde: Elektrolyse 
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Elektrolyseceller  
Sønderdelingsspænding og 
overspænding (kvalitativt) 

 

Faradays love (*) Faradays 1. og 2. lov, samt bestemmelse 
af Faradays konstant17 

Et eksempel på industriel elektrolyse 
(chlor-alkali elektrolyse, 
aluminiumfremstilling, kobberraffinering, 
overfladebehandling af metaller el. lign.) 

Miljøkemiske og samfundsøkonomiske 
aspekter kan inddrages. 

 
 
Fagområde: Nernsts ligning og dens anvendelse (*)18 
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Nernsts ligning, evt. blot for en halvcelle.  Eksperimentel eftervisning af 

sammenhæng mellem koncentration og 
elektrodepotentiale.19   
Beregning af hvilespændinger 

Bestemmelse af et opløselighedsprodukt F. eks. bestemmelse af 
opløselighedsprodukt for AgCl(s)20 

Mulige andre emner er anført nedenfor: Valgfrit. Andre emner i denne 
sammenhæng kan også tages. 

Ionselektive elektroder F. eks. nitratelektroden til bestemmelse af 
nitratindholdet i drikkevand og grøntsager. 

Potentiometrisk titrering, evt. 
redoxtitrering 

 

Redoxpotentialers pH-afhængighed  
Beregning af en ligevægtskonstant for en 
redoxproces 
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3. Materialekemi 
 
Området "materialekemi" omfatter fagområderne "metaller", "plast" samt "silicium og 
siliciumforbindelser".  Her er der mulighed for at følge realiseringen af kemiske 
reaktioner i industrielle og tekniske processer. Til en udtømmende behandling af 
emnet – hvor andre fag måske kan inddrages - hører også refleksioner omkring 
nationale og globale råstofressourcer, miljøspørgsmål, samt økonomi og effektivitet 
mht. fremstilling og genbrug, hvilket kan bidrage til en afklaring af, hvilke materialer 
der er bedst egnet til en given funktion. (F. eks. "Glas- eller plastflasker, blik- eller 
aluminiumsdåser?"). 
I fagområderne "kunststoffer" og "silicium og siliciumforbindelser" får eleverne indsigt 
i, at kendskab til reaktionstyper og –mekanismer såvel som sammenhæng mellem 
struktur og egenskaber giver mulighed for at designe materialer med bestemte, 
ønskede egenskaber. 
Den tiltænkte varighed er 1 skolehalvår (semester), men området kan splittes op og 
kombineres med andre fagområder. 
 

 
Fagområde: Metaller 
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Metallers egenskaber ud fra egnede 
modeller 

Metalliske brugsgenstandes egenskaber 

Historiske aspekter vedr. metallers 
anvendelse og fremstilling (*) 

Emnet egner sig til selvstændigt 
arbejde/research/referater 

Tekniske metoder til fremstilling af jern og 
stål 

 

Tekniske metoder til fremstilling af andre 
metaller og legeringer (*) 

 

Miljømæssige og samfundsøkonomiske 
aspekter vedr. fremstilling og anvendelse 
af metaller 

 

Korrosion, lokalelementer. Passiv og 
aktiv korrosionsbeskyttelse 

Emnerne bortfalder, såfremt de er 
behandlet under fagområdet 
"elektrokemi". 
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3. Materialekemi, fortsat 
 
Fagområde: Kunststoffer. ("Plast")21 
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Anvendelsesområder for kunststoffer: 
Som erstatning for andre materialer eller 
som specialdesignede materialer 

Det vil være naturligt at tage 
udgangspunkt i de plastmaterialer, vi er 
omgivet af og anvender i dagligdagen. 
Disse kan bestemmes på baggrund af 
mærkning eller evt. typiske egenskaber.22

Kunststoffers makroskopiske egenskaber 
set i sammenhæng med 
molekylstrukturen. Termoplast, 
hærdeplast, elastomerer 

 

Fremstillingsmetoder, f. eks. 
polymerisation, polyaddition. 
polykondensation 

Her kan bl. a. anvendes kommercielle 
produkter fra f. eks. byggemarked til 
eksperimenter 

Additiver, f. eks. blødgørere Sundheds- og miljømæssige aspekter 
bør inddrages 

Forarbejdningsmetoder (*): Eksempelvis 
Sprøjtestøbning, ekstrudering, 
kalandrering, folieblæsning 

 

Fordele og ulemper ved plast som 
materiale 

 

Affaldsproblematik f. eks. i forbindelse 
med deponering. Muligheder for termisk 
udnyttelse eller recycling  

 

 
Fagområde: Silicium og siliciumforbindelser 
 
Fagområdet giver mulighed for en direkte sammenligning af de to grundstoffer 
carbon og silicium. De mangfoldige brugsmaterialer på siliciumbasis giver desuden 
mulighed for projektorienteret undervisning. Specielt bør delområderne mærket I, II 
og III splittes op til gruppearbejde, afhængig af elevernes interesse. 
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Råstofkilder og metoder til fremstilling af 
silicium 

 

Tekniske metoder til fremstilling af rent 
silicium. Amorft og krystallinsk silicium; 
enkrystaller 

 

Sammenligning af carbon og silicium Placering i det periodiske system, 
modifikationer, kemiske egenskaber, 
vigtige forbindelser 

Ledningsevnens temperaturafhængighed Sammenligning med metaller 
Silicium som halvleder og halvmetal  
 



 26

3. Materialekemi, fortsat 
 
Fagområde: Silicium og siliciumforbindelser, fortsat 
 
I  Halvlederteknik, solceller  
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Energibåndmodellen (ledningsbånd, 
valensbånd). Ledere, isolatorer, 
halvledere 

 

Dotering (doping): n- og p-dopede 
halvledere 

 

Silicium-dioden: p-n-overgang, 
ensretning af vekselstrøm 

 

Solceller. Anvendelse af forskellige 
silicium-typer, f. eks. monokrystallinsk, 
polykrystallinsk, amorft. 

En betragtning af virkningsgrad set i 
sammenhæng med fremstillingspris bør 
diskuteres. Samfundsøkonomiske og 
energipolitiske aspekter kan inddrages  

 
 
II Silikater 
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Sammenhæng mellem struktur og 
egenskaber af kiselsyrer, siliciumdioxid 
og forskellige silikater 

 

Glas: Fremstilling, glastilstand, 
metaloxider som modificerende additiver 

 

Ler, keramik, porcelæn  
Cement: Processer i forbindelse med 
fremstilling og afhærdning 

 

 
III  Silikoner 
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Eksempler på anvendelse af silikoner  
Struktur og egenskaber af silikoner 
sammenlignet med rent organiske 
produkter 

 

Fremstillingsmetoder  
 



 27

4. Beklædning 
 
Indholdet i dette område har stor relevans for eleverne, og man kan f. eks. tage 
udgangspunkt i beklædningsgenstande (se på deklarationer) og sammenligne 
tekstilernes forskellige egenskaber. Grundlaget er dog – som i andre temaer – 
eksperimentel undersøgelse og kemifaglig beskrivelse og analyse under anvendelse 
af formelsprog og modelbetragtninger. 
For naturfibrenes vedkommende kan der inddrages allerede kendt viden fra emnerne 
"carbohydrater" (cellulose/bomuld) og "proteiner" (uld og silke). 
Den tiltænkte varighed er 1 skolehalvår (semester). De to fagområder egner sig dog 
også til en opsplitning med en tiltænkt varighed på ca. ½ semester hver, således at 
"naturfibre og syntetiske tekstilfibre" f. eks. kan tages i sammenhæng med "vaske- og 
rengøringsmidler". "Farvestoffer" kan så indgå i sammenhæng med et andet 
kursustema. 

 
Fagområde: Naturfibre og syntetiske tekstilfibre 
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Sammenhæng mellem struktur og 
egenskaber af flg. fibre: Cellulose, uld, 
silke, halvsyntetiske og syntetiske fibre 

Hydrofobe og hydrofile såvel som 
diffusionsåbne egenskaber hos alm. 
brugsbeklædning og specialbeklædning 
(f. eks. sportstøj) kan vurderes. 

Udvinding af naturlige fibre (*)  
Fremstilling af halvsyntetiske og 
syntetiske tekstilfibre 

F. eks. fremstilling af viskose, nylon og 
polyester. 
Nylon og andre polymere kan fremstilles 
eksperimentelt. Reaktionstyper (se 
fagområdet "kunststoffer" under området 
"materialekemi") skal kendes 

 
Fagområde: Farvestoffer 
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Tekstilfarvning: Bindingsforhold mellem 
farvestof og fiber 

Historiske aspekter kan inddrages. 
Tekstilfibres strukturformler og binding af 
farvestoffer hertil.23 

Farveteknikker som kemiske og/eller 
fysiske processer 

s. o. 

Udvinding af naturlige farvestoffer  
Fremstilling af syntetiske farvestoffer, f. 
eks. diazoterings- og koblingsreaktioner, 
indigosyntese 

Litteratur s. o. 

Sammenhæng mellem struktur og farve  
Fysiske og biologiske aspekter vedr. 
farvesyn 

Teori vedr. farvesyn. Absorbtionsspektre, 
farve-/komplementærfarve, additiv og 
subtraktiv farveblanding. 
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5. Vaske- og rengøringsmidler 
 
Et område, der har stor relevans i dagligdagen, hvilket er en motiverende faktor.  
Der er for tensidernes vedkommende en let forklarlig sammenhæng mellem den 
molekylære struktur og stoffets makroskopiske egenskaber. 
Elevernes eventuelle erfaring med "husholdningskemikalier" – lige fra shampoo til 
afløbsrens - kan udnyttes i små eller større projekter. (Teoretisk ved at se på 
deklarationer, praktisk ved eksperimenter). 
Den tiltænkte varighed er ½ skolehalvår (semester). 
 
Fagområde: Detergenter/tensider24 
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Vaskeprocessen. Smudstyper, vand, vands hårdhed, 

tøjvask gennem tiderne25 
Sæbe som tensid: Fremstilling af sæbe, 
fordele og ulemper ved sæbe ved 
vaskeprocessen 

 

Anioniske tensiders virkning som 
overfladeaktive stoffer. (Virkning på 
vands overfladespænding og 
emulgerende virkning. Skumdannelse). 

Sammenhæng mellem struktur og 
virkning af et tensidmolekyle 

Anioniske, kationiske, non-ioniske og 
amfotere (zwitterioniske) tensider og 
deres anvendelse 

En gennemgang af forskellige 
tensidtyper er en forudsætning for at 
forstå virkningen af de forskellige midler, 
der findes i dagligdagen.26 

Syntese af forskellige detergenter 
(syndeter) (*) 

 

 
Fagområde: Hjælpestoffer i vaske- og rengøringsmidler 
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Den historiske udvikling mht. vaskemidler 
set under økologiske og økonomiske 
aspekter (*) 

 

"Buildere"/kompleksdannere/puffer-
substanser 

Eksperimentel bestemmelse af vands 
hårdhed bør indgå 

Blegemidler, enzymer, optisk hvidt Historisk udvikling af blegemidler kan 
inddrages. Indhold af percarbonat i 
vaskepulver kan undersøges kvalitativt og 
kvantitativt.27 

Indholdsstoffer i rengøringsmidler og 
deres funktion, set i sammenhæng med 
kemiske egenskaber og struktur 

Oplagt til interessebetonet gruppearbejde 
med efterfølgende præsentation.  
Shampoo o. l. kan fremstilles. 
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6. Aromatiske forbindelser 
 
Benzen hører til et af de vigtigste råstoffer i den kemiske industri, og danner basis for 
syntese af talrige kunststoffer, syntetiske fibre, lægemidler og farvestoffer. Gruppen 
af aromatiske forbindelser omfatter såvel miljømæssigt særdeles problematiske såvel 
som livsnødvendige stoffer. Der er derfor mulighed for at inddrage grænseværdier og 
andre miljø- og sundhedsmæssige aspekter. 
Den tiltænkte varighed er maksimalt ½ skolehalvår (semester)  
 
Fagområde: Benzen 
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Stoffet benzens egenskaber Der må ikke arbejdes med benzen i 

skolesammenhæng; emnet må derfor 
behandles teoretisk. F. eks. kan der ses 
på benzens anvendelse i den kemiske 
industri, og regnes på grænseværdier 

Opdagelseshistorien vedr. benzens 
molekyl- og strukturformel 

 

Aromaticitet, mesomeri, 
resonansstabilisering 

 

Polycykliske aromater (*)  
Elektrofil substitution som karakteristisk 
reaktionstype for aromater 

 

 
 
Fagområde: Benzenderivater 
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Phenols syre/base egenskaber  
Anilins syre/base egenskaber  
Første-substituentens aktiverende hhv. 
deaktiverende såvel som dirigerende 
egenskaber på videre elektrofil 
substitution (*) 

Emnet er ikke specielt egnet til 
eksperimentel behandling i normal 
skolesammenhæng. En påvisning af 
reaktionsprodukter vha. gaskromatografi 
er dog i princippet mulig.  

Nomenklatur  
Yderligere benzenderivater: Eksempelvis 
benzoesyre, acetylsalicylsyre 
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7. Miljøkemi og analytisk kemi 
 
Fagområde: Analytisk kemi med henblik på miljøkemiske 
undersøgelser 
 
Sammenknytningen af miljøkemi og analytisk kemi giver mulighed for at sætte 
allerede kendte samt nye analysemetoder i en sammenhæng, hvor den analytiske 
kemis anvendelsesmuligheder bliver særlig tydelige. Emnet er i sagens natur 
tværfagligt. Især indgår biologiske aspekter, hvor der med fordel kan inddrages den 
viden, der er opnået i biologiundervisningen. Der er også god mulighed for et 
decideret tværfagligt samarbejde, såfremt fagområdet tages i 13. årgang. (Økologi 
gennemgås som tema i biologiundervisningen normalt i semester 13.1, for de hold 
der har biologi). Området egner sig til projektorienteret arbejde omkring 
undersøgelsen af et økosystem. 
Den tiltænkte varighed er ½ skolehalvår (semester). 
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Kvantitative og kvalitative analyser til 
belysning af de abiotiske faktorer i vand, 
jord eller luft 

Mulige temaer er jordforurening hhv. 
jordbundsundersøgelser; røggasrensning; 
undersøgelse af udstødningsgas og 
katalysatorteknik. Nemmest tilgængeligt 
er nok vandanalyser/undersøgelse af 
vandforurening, eksempelvis 
oxygenbestemmelse ved Winklers 
metode, BI5, kaliumpermanganat-tal, 
bestemmelse af fosfat- og nitratindhold... 

Kemisk og fysisk baggrund for de 
anvendte analysemetoder 

Senest her skal spektrofotometeret som 
analyseinstrument indføres 

Vurdering af den biologiske betydning af 
resultaterne. Fejlkilder mm. 

 

Moderne analysemetoder. (*)28  
Eksempelvis en elementær introduktion 
til massespektrometri (MS), infrarød 
spektroskopi (IR) samt kernemagnetisk 
resonans spektroskopi, (NMR) 

Metodernes anvendelse ved identifikation 
af organiske forbindelser er beskrevet i de 
nyeste lærebøger.29  
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Yderligere fagområder 
 
Fagområde: Kompleksforbindelser 
 
Eleverne kender kompleksforbindelser fra forskellige sammenhænge, uden at 
begrebet nødvendigvis har været brugt. (Den blå farve af CuSO4·5H2O; Fe(SCN)++ 
fra kemisk ligevægt; Ag(NH3)2

+ fra Tollens reagens, binding af dioxygen til 
hæmoglobin etc.). Fagområdet "kompleksforbindelser" giver mulighed for 
elevcentreret eksperimentelt arbejde omkring komplekser og kompleksligevægte. 
Ligevægtsbegrebet og ligevægtsloven bliver således uddybet, og der kan evt. 
udvides med koblede ligevægte.  
Den tiltænkte varighed er ½ skolehalvår (semester).  
 
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Struktur og nomenklatur: 
Centralatom/ion, ligander, 
koordinationstal, koordination (rumlig 
opbygning), ladning 

Som en indføring i emnet kan der udføres 
forsøg med forskellige saltopløsningers 
egenskaber (f. eks. farve, ledningsevne, 
opløselighed afhængig af ligandart- og 
koncentration). 

Isomeri  
Dannelse og stabilitet af komplekser: 
Ligandudskiftning, 
kompleksitetskonstanter 

Anvendelse af ligevægtsloven. 
Der er flere muligheder for at bestemme 
koordinationstal og kompleksitets-
konstanter eksperimentelt.30 

Kompleksforbindelsers betydning i 
forskellig sammenhæng, f. eks. i naturen 

Komplekser i bio-uorganiske forbindelser, 
vaskemidler, etc. En bestemmelse af 
vands hårdhed med EDTA kunne også 
indgå her. 

 
 



 32

Yderligere stofområder, fortsat 
 
Fagområde: Termodynamik31 
 
Det er ikke hensigten, at formler skal udledes teoretisk. Det er ”anvendt 
termodynamik”, der skal behandles. Dvs. at eleverne skal være i stand til at beregne 
ændringer i entalpi, entropi og Gibbs-energi. De skal kende betydningen af 
fortegnene på de nævnte ændringer, dvs. exo- og endoterme reaktioner, 
orden/uorden og reaktionstendens. Ud fra termodynamiske data skal eleverne kunne 
beregne ligevægtskonstanter. 
Den tiltænkte varighed er ½ skolehalvår (semester). 
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Åbne, lukkede og isolerede systemer  
Indre energi og entalpi  
Standarddannelsesentalpi, entalpitilvækst  
Endoterme og exoterme processer  
Eksperimentel bestemmelse af 
entalpitilvækst. Hess lov. 

Bestemmelse af entalpitilvæksten ved 
forbrændingsreaktioner, sammenligning 
af brændværdier og bestemmelse af 
entalpitilvækst for reaktionen: Zn(s) + 
Cu(aq)++ er muligheder. 

Entropi  
Gibbs fri energi (Gibbs 
energi/Gibbsfunktionen) 

 

Gibbs-Helmholtz ligningen, spontant/ikke 
spontant forløbende processer 

∆G<0 som betingelse for spontant 
forløbende reaktion. 
Der er rig mulighed for at kombinere med 
temaerne kemisk ligevægt og 
elektrokemi, f. eks. bestemmelse af ∆GӨ 
og ligevægtskonstanter. 
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Yderligere stofområder, fortsat 
 
Fagområde: Reaktionskinetik 
 
Området lægger op til en inddragelse af matematiske færdigheder inden for 
logaritme-, differential- og integralregning til behandling af hastighedsudtryk og 
identificering af nulte-, første- og simple andenordens reaktioner. Det er dog også 
muligt med en lidt mindre matematisk tilgang, f. eks. ved grafisk differentiation 
(bestemmelse af tangenthældninger) af en koncentrations-/tid kurve.32  
Den tiltænkte varighed er ½ skolehalvår (semester). 
 
Indhold Henvisninger og kommentarer 
Reaktionshastighed: Begrebsdefinition  
Reaktionshastighedens afhængighed af 
koncentration, temperatur og overflade 

Der er flere muligheder for en 
eksperimentel tilgang.33  

Hastighedsudtryk og reaktioners orden 
(0., 1. og 2. ordens reaktioner). 

Sammenhæng mellem hastighedsudtryk 
og reaktionsmekanismer kan vises 

Aktiveringsenergi. Katalyse. Teknisk anvendelse af katalysatorer til 
industrielle formål34 og f. eks. i biler. 
Biokatalysatorer (enzymer) og 
enzymkinetik er også et tema, der kan 
inddrages.35 
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Slutnoter 
                                            
1 De faglige mål og delkompetencer er oversat fra officiel tysk læseplan, tilpasset til 
og suppleret med de faglige mål beskrevet i dansk læreplan for kemi B – stx, i 
enkelte tilfælde under hensyntagen til dansk/tyske forhold 
2 Adskiller sig væsentligt fra naturvidenskabelige delkompetencer jvnf. dansk 
undervisningsvejledning for kemi juli 2006: Empiri-, repræsentations-, modellerings- 
og perspektiveringskompetence. 
3 Der vil være overlap og sammenvævning af delkompetencerne, lige som de sikkert 
anvendes forskelligt fra fag til fag 
4 Området er medtaget, selv om der pt. ikke findes et skolefag inden for dette område 
5 Eksemplerne er direkte overtaget fra den danske læreplan, kemi B 
6 Se f. eks. "Unterricht Chemie", CD-Rom: Methoden-Werkzeuge, Abgestufte 
Lernhilfe. Friedrich-Verlag 
7 Erfaringsmæssigt er der elever, som ikke har disse forudsætninger. Det kan derfor 
være nødvendigt med en eller anden form for opsamling. Skemaets timetal og 
omfanget af stof der skal gennemgås levner ikke megen plads til det inden for den 
normale undervisning. Lektiecafe med temaer? 
8 Der er ingen særskilt læseplan for fællesskolens fysik- og kemiundervisning. 
9 Der er i dette læseplansudkast ikke medtaget eksempler på de tematiske forløb, der 
er nævnt i den officielle tyske læseplan, da disse synes noget søgte. Et godt 
eksempel kunne være "mejerikemi" i forbindelse med området "levnedsmidler". 
10 Jvnf. den officielle tyske læseplan kan der vælges yderligere 1 stofområde: 
"Orbitalmodellen". Dette område gælder dog for "Leistungskurs" ( = profilfag). Derfor 
er det ikke medtaget her. 
11 De første tre eksempler er oversat fra den tyske læseplan, med tilføjelse af det 
manglende tema i 13.2, eksempel 2. 
12 Det foreslås at udskyde stofgruppen estere og begreberne kondensation og 
hydrolyse til 12. årg. i forbindelse med levnedsmiddelkemi/fedtstoffer. 
13 Bestemmelse af iodtal kan nok ikke nås. Desuden findes den til eksperimentet 
nødvendige kaliumbromat ikke længere i samlingerne. 
14 En tilføjelse i forhold til tysk læseplan 
15 Jvnf. tysk læseplan er indholdet kun obligatorisk for hold med 3 ugl. timer. 
Begreberne er dog så væsentlige for forståelsen for opbygning af eksempelvis 
carbohydrater og aminosyrer, at de i dette forslag er gjort obligatoriske for alle. 
16 Se f. eks. John Andersen: "Ascorbinsyre", Kemi Forlaget 
17 Se f. eks. "Experimentelle Schulchemie Bd. 8, Aulis Verlag Deubner,  
ISBN 3-7614-2384-5 
18 Jvnf. tysk læseplan er Nernsts ligning forbeholdt evt. profilfag. For den 
naturvidenskabelige profil med 3 ugl. timer anser vi emnet for obligatorisk. 
19 F. eks. efter Helge Mygind: "Kemi øvelser 2/3", Haase (se øvelsen: Nernsts lov) 
20 F. eks. efter Helge Mygind: "Kemi øvelser 2/3", Haase 
21 Teori-materiale på dansk kan downloades som PDF-fil fra www.plast.dk (plastens 
abz) 
22 Der findes vejledninger til bestemmelse af, hvilken plasttype der foreligger. 
Bemærk, at de fleste forsøg med f. eks. blødgøring i varme og afbrænding skal 
foretages i stinkskab. Det gælder især Beilsteins flammeprøve for chlor i PVC. 
23 Der er et udmærket afsnit i Henrik Parbo: "Bag den farvede virkelighed", Systime. 
(Udsolgt, men findes måske i samlingen) 
24 For terminologi se "Dansk Kemi", 86, nr. 8 (2005), og efterfølgende artikler. 
www.techmedia.dk 
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25 Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. har på deres hjemmeside 
(www.ikw.org) materialer til download og bestilling. Se også www.haushalt-aktiv.at 
vedr. materialer. 
26 Kan ikke kun være forbeholdt profilfag, jvnf. tysk læseplan 
27 Fa. A. Hedinger (leverandør af bl. a. kemi-udstyr) har i samarbejde med 
Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. og Günter Wagner lavet en 
eksperiment-kasse med en fremragende samling af elev- og lærerforsøg.  
28 En introduktion af de nævnte analysemetoder synes uundgåelig specielt for den 
naturvidenskabelige profils vedkommende, jvnf. dansk gymnasiepraksis. Ikke nævnt i 
tysk læseplan 
29 Strandgaard Andersens bog: "Spektroskopiske metoder" er udsolgt, men findes 
måske i samlingen. Der er også nogle brugbare videoer på Youtube.  
30 F. eks. spektrofotometrisk bestemmelse af kompleksitetskonstanten for Fe(SCN)++ 
eller elektrokemisk bestemmelse af kompleksitetskonstanten for Ag(NH3)2

+ 
31 Der findes et udmærket emnehefte fra KemiForlaget 
32 Et egnet forsøg er f. eks. affarvning af azorubin med "klorin", som følges 
fotometrisk 
33 Se f. eks. "Experimentelle Schulchemie Bd. 8, Aulis Verlag Deubner,  
ISBN 3-7614-2384-5 
34 Haldor Topsoe A/S har udgivet en god bog: C. J. H. Jacobsen m.fl.: "Katalytisk 
kemi- et spørgsmål om miljø og ressourcer", ISBN 87-986802-7-7. Se også 
"Experimentelle Schulchemie", Bd. 8 
35 Se f. eks. Hans Chr. Jensen m.fl.: "Enzymkinetik", Kemi Forlaget,  
ISBN 87-89782-19-4 eller "Experimentelle Schulchemie", Bd. 8 


