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1. FORORD 

 

Med skoleåret 2016/2017 træder de nye Fachanforderungen Chemie (Stand 18.02.2016) fra 
Ministerium für Schule und Berufsbildung i Slesvig-Holsten i kraft. 

De nye Fachanforderungen indeholder en ny læseplan for de almen dannende skoler for 
Sekundarstufe I - gymnasium og Sekundarstufe II (G11-G13). Den nye læseplan implementeres trinvis: 
for G11 i indeværende skoleåret 2016-2017, i 2017-2018 også for G12, og i 2018-2019 for G13. 

Som del af de nye Fachanforderungen (faglige krav) skriver faggrupperne et såkaldt skoleinternt 
fagcurriculum. I dette nedskrives faggruppens/faggruppernes aftaler om undervisningens indhold 
indenfor læseplanens rammer og hvilke kompetencer eleverne bør have opnået efter respektive 
undervisningsforløb og årgange. Fagcurriculum for kemi i gymnasiet tydeliggør desuden samarbejdet 
med andre fag, især de naturvidenskabelige fag. 

Fagcurriculum er genstand for løbende evaluering og optimering. Denne sker i fb. med den daglige 
dialog mellem underviserne på A. P. Møller Skolen og ved de jævnlige faggruppemøder. Med dette 
dokument fremlægges det aktuelle fagcurriculum for faggruppen kemi for gymnasieoverbygningen 
(dvs. 11. Til 13. årgang) på A. P. Møller Skolen. 
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2. INDHOLDSFORTEGNELSE 

 

Forord 

Indholdsfortegnelse 

Kemiens bidrag til almendannelsen 

Kompetencer og kemiens basiskoncepter 

 Kompetenceområde ”Udvinding af erkendelser” 

 Kompetenceområde ”Kommunikation” 

 Kompetenceområde ”Vurdering” 

 Faglige kompetencer tilordnet kemiens fire basiskoncepter 

  Stof-partikel-koncept 

  Struktur-egenskab-koncept 

  De kemiske reaktioners koncept 

  Energie-koncept 

Faggruppens/faggruppernes aftaler om: 

 Undervisning 

Fagsprog 

Fremme og udfordre 

Sikring af basisviden, bæredygtighed 

Medie-, undervisnings- og læremateriale 

Bedømmelseskriterier 

Evaluering og videreudvikling 
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3. KEMIENS BIDRAG TIL ALMENDANNELSEN 

Vores materielle verden er sat sammen af kemiske byggesten. Vores hverdag kan ikke mere tænkes 
uden kemisk-teknisk udvikling som fx moderne energioplagring og halvledere i touchscreens. 
Målrettet design af moderne lægemidler og den optimerede kemiske sammensætning af vaske- og 
rensningsmidler genspejler ligeledes den kemiske forsknings betydning for vores hverdag. 
 
Derfor kræver forståelsen af vores moderne hverdag kendskab til kemiske stoffer, deres egenskaber 
og reaktioner. Men også anvendelsen og farligheden af giftige stoffer hører til den nødvendige 
kendskab der formidles i kemi-undervisningen. Dette indebærer også indsigt i den kemiske forskning; 
i grundlagene såvel som i anvendelsesorienteret forskning. 
 
Desuden har kemi-undervisningen fået mere betydning gennem de voksende farer for vores 
levesteder og miljøet. Eleverne skal derfor kvalificeres til en ansvarlig udformning af deres liv og 
samfundet og skal kunne vurdere kemiens betydning for deres eget liv og rækkeviden af kemiske 
erkendelser for mennesket. 
 
Nutidens kemi-undervisning skal således mere end før opbygge et solidt fagligt, kemisk-
naturvidenskabeligt fundament og kemisk almen dannelse, der gør det muligt for vores elever at 
forstå de følsomme ligevægte af naturlige og tekniske stofkredsløb og miljøproblemer. 
Undervisningens emner knyttes til elevernes hverdagserfaringer. Udgående herfra formuleres 
spørgsmål, der bearbejdes med en kemisk indgangsvinkel. 
 
Kemi-undervisningens betydning er dog ikke kun begrundet i hverdagsrelevans, men også i 
mangfoldige muligheder for at opnå ny erkendelse, erhvervsmæssig orientering og fremlæggelsen af 
samvirket mellem videnskab, kultur og samfundet. 
 
Den konceptionelle udformning muliggør at lægge vægt på forskellige målsætninger, der løbende 
skal tilgodeses i en moderne kemi-undervisning: 
 
• Fokus ”anvendelse af viden og relevans”: Kontekstbaseret læring 
• Fokus ”naturvidenskabelige tænkemåder og arbejdsformer”: Forskende læring 
• Fokus ”kemiens udvikling som videnskab og del af samfundet”: Historisk-problemorienteret 

læring. 
 
Derudover skal kemi-undervisningen sætte eleverne i stand til at reflektere over følgerne af deres 
handling i hverdagen, for at muliggøre bæredygtig handling og at kunne træffe begrundede 
beslutninger.  
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4. KOMPETENCER OG KEMIENS BASISKONCEPTER 

 
Kemi-undervisningens opgave er at fremme elevernes udvikling af kompetencer. Kompetence-
orienteret læring forstås som en aktiv proces, hvor eleverne integrerer nyt i eksisterende kognitive 
strukturer. Det er altså ikke lærerens rolle at overføre viden til eleverne, men at stille 
rammebetingelser til rådighed, der muliggør læring med konstruktion af viden og løbende 
stimulering af udvikling af kompetencerne. 
 
Kemi-undervisningen skal gennem beskæftigelse med kemiske spørgsmål og problemstillinger 
bidrage til at eleverne udvikler et fundament af viden og færdigheder og i stigende grad er i stand til 
at bearbejde faglige indhold og kan se deres betydning for hverdagen. 
 
Fachanforderungen for faget kemi definerer meget konkret, hvad eleverne skal kunne i 
Sekundarstufe 1 i gymnasiet (før G11) og Sekundarstufe 2 (G11 til G13). Dette er på den ene side 
procesrelaterede kompetencer indenfor områderne ”Udvinding af erkendelser (Erkenntnisgewinn)”, 
”Kommunikation”, ”Vurdering (Bewertung)” der er meget sammenlignelig for både Sekundarstufe 1 i 
gymnasiet og Sekundarstufe 2 (G11 til G13) og derfor må kunne lægges til grunde i fællesskolens F7-
F10. 
 
Derudover tydeliggør Fachanforderungen et spektrum af faglige kompetencer, der tilordnes 
basiskoncepterne. Fachanforderungen for Sekundarstufe 2 er fra 2016 gældende for den gymnasiale 
overbygning G11-G13. I nær fremtid skal der til fællesskolen udarbejdes nye læreplaner i 
naturfagene, herunder faget kemi. Grundet forskel i antal timer i faget kemi og ønsker om at tage 
højde for danske læseplaner, vil fællesskolens læreplaner for F7 til F10 nødvendigvis fravige dem i 
Fachanforderungen for gymnasiesporet i G5 til G10, Sekundarstufe 1 gymnasiet. Men samtidig 
defineres i Fachanforderungen for Sekundarstufe 2, hvilke kompetencer eleverne skal have med i 
starten af 11. årgang. 
 
Ifølge Fachanforderungen tilsigtes med undervisningen op til G11 en succesfuld overgang til 
gymnasieoverbygningen. Underviserne i gymnasiet er dog bundet af de obligatoriske indhold for G11 
i Fachanforderungen. Ydermere pålægger Fachanforderungen undervisningen i gymnasiet at 
bestemte indhold i G11 skal behandles omfattende, hvis de ikke blev læst til slutningen af 10. årgang. 
Dvs. hvis bestemte ikke indhold ikke blev læst i F7 til F10, så medfører dette et øget fagligt pres på 
eleverne i G11. 
 
Det anbefales derfor at de fremtidige læreplaner for fællesskolen så som meget som muligt 
tilnærmes kravene i Sekundarstufe 1 i Fachanforderungen, dog med særlig fokus 
på kernekompetencerne, der forudsættes i starten af G11. Som bidrag til samarbejdet mellem 
faggrupperne og til alle pårørendes orientering indgår disse kernekompetencer i dette fagcurriculum. 
Faggrupperne bør – til elevernes fordel – løbende i konstruktiv dialog arbejde på at overgangen fra 
F10 til G11 ikke kommer til at indebære et for voldsomt fagligt spring. 
 
Kompetencerne indenfor de forskellige kompetenceområder for gymnasieoverbygningen (Sek II) er 
direkte oversat fra Fachanforderungen og formuleres som jeg-kan-formuleringer med mulighed for 
evaluering (trafiklys-afkrydsningssystem). På denne måde kan forventningerne løbende bevidstgøres 
i undervisningen og både lærerne og eleverne kan bruge listerne til evaluering hhv. selvevaluering i 
gymnasieuddannelsen. Eleverne kan beholde listen til senere afkrydsning, hvilket synliggør 
progressionen for dem selv, forældrene og læreren (aspekt for synlig læring). 
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KOMPETENCEOMRÅDE ”UDVINDING AF ERKENDELSER” 

 

Dette procesrelaterede kompetenceområde er stort set identisk for Sekundarstufe 1 og 2, dog med 
forskel på det faglige indhold og niveau. 

!!!  Fyld ud med kryds 1 ved første evaluering og med et andet symbol ved senere evaluering: 
Rød – kan jeg ikke endnu / har jeg ikke forstået endnu, orange – kan jeg delvis / halvt forstået, grøn – 
kan jeg / har jeg forstået. 

 E leven kan … /  Jeg kan … 

Udvikle 

spørgsmål 

•  formulere problemrelaterede spørgsmål på baggrund af min viden !!!  

• for en problemstilling formulere spørgsmål, der fører til en handling eller en erkendelse 

!!!  

•  ud fra vundne erkendelser udvikle nye spørgsmål !!!  

Formulere 

hypoteser 

•  formulere en hypotese til et givet spørgsmål !!!  

•  formulere hypoteser og modhypoteser !!!  

Udvik le og 

anvende 

undersøgelses-

designs 

• opbyggende på en hypotese planlægge et undersøgelsesdesign !!!  

•  udvælge undersøgelsesmetoder, der passer til hypotesen og som kan levere resultater, 

der kan tolkes  !!!  

•  ved behov gennemføre kontrolforsøg  !!!  

• bruge måleapparater til en forsøgsopstilling korrekt og foretage målinger ved at tage 

højde for sikkerhed !!!  

•  lave forsøgsbeskrivelser og opbygge forsøg !!!  

•  gennemføre målinger !!!  

•  bortskaffe kemisk affald efter reglerne !!!  

Foretage og 

dokumentere 

dataopsamling 

og 

databehandling 

•  udvinde data i fb. med en undersøgelse og protokollere disse !!!  

•  skelne mellem behandlede data (iagttagelser) og tolkning  !!!  

•  indføre vundne data i datatabeller, grafer eller diagrammer  !!!  

•  bruge matematiske metoder til databehandling og erkendelse af trends  !!!  

•  bruge love, regelmæssigheder og teorier til at forklare fænomener !!!  

•  bruge vundne data til at kritisk at efterprøve undersøgelsesdesignet   !!!  

•  inddrage fejlkilder til at vurdere nøjagtigheden af en undersøgelse !!!  

Anvende 

modeller  

•  forklare eksperimentelle resultater vha. givne modeller  !!!  

•  udvælge og anvende passende modeller til et spørgsmål  !!!  

•  indordne og forklare funktionen af en model i fb. med et spørgsmål !!!  

•  gøre rede for at modeller udvikles af mennesker til at beskrive fænomener 

på submikroskopisk niveau !!!  

•  gøre rede for at modeller kun kan gengive bestemte egenskaber af originalen og 

derved simplificerer dennes kompleksitet !!!  

•  skelne mellem betragtnings- og tankemodeller !!!  

•  erkende grænserne for en model i forhold til spørgsmålet/problemstillingen og tilpasse 

modellen !!!  

•  selv udvikle modeller til at anskueliggøre et fænomen og finde en forklaring  !!!  
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KOMPETENCEOMRÅDE ”KOMMUNIKATION” 

 

Dette procesrelaterede kompetenceområde er stort set identisk for Sekundarstufe 1 og 2, dog med 
forskel på det faglige indhold og niveau. 

!!!  Fyld ud med kryds 1 ved første evaluering og med et andet symbol ved senere evaluering: 
Rød – kan jeg ikke endnu / har jeg ikke forstået endnu, orange – kan jeg delvis / halvt forstået, grøn – 
kan jeg / har jeg forstået. 

 E leven kan … /  Jeg kan … 

Udvælge 

informationer 

•  analysere givet information !!!  

•  vælge egnede kilder for information !!!  

•  vælge information fra forskellige kilder !!!  

•  tjekke om information er brugbar og fuldstændig !!!  

•  få information ind i en egnet struktur og fremstillingsform !!!  

•  vurdere en informationskildes kvalitet !!!  

Formidle 

informationer 

og resultater  

•  sætte fokus og vælge egnet information herfor !!!  

• mål- og publikumsrettet vælge egnede fremstillings- og præsentationsformer !!!  

• formidle væsentlige informationer korrekt og publikumsrettet under brug af et 

passende fagsprog !!!  

•  planlægge og organisere udstillinger !!!  

•  fremstille vundne data i datatabeller, grafer og diagrammer !!!  

•  bruge matematiske metoder til databehandling og erkendelse af trends  !!!  

Argumentere •  indsamle og ordne argumenter  !!!  

•  udvælge passende argumenter !!!  

•  udvikle egne argumenter !!!  

•  strukturere en argumentationsproces !!!  

•  vurdere argumenters kvalitet !!!  

•  i en diskussion om en naturvidenskabelig problemstilling komme ind på andres 

argumenter og indordne disse !!!  

Korrekt brug af  

fag-  og 

symbolsprog 

•  på passende vis i en situation beskrive naturvidenskabelige fænomener i 

uddannelsessproget og fagsproget !!!  

•  bruge fagsproget på et passende niveau !!!  

•  bruge symboler, diagrammer, formler og reaktionsskemaer til fremstilling af 

sammenhænge og processer !!!  

 
 

  



 8 

KOMPETENCEOMRÅDE ”VURDERING” (BEWERTUNG) 

 

Dette procesrelatede kompetenceområde er stort set identisk for Sekundarstufe 1 og 2, dog med 
forskel på det faglige indhold og niveau. 

!!!  Fyld ud med kryds 1 ved første evaluering og med et andet symbol ved senere evaluering: 
Rød – kan jeg ikke endnu / har jeg ikke forstået endnu, orange – kan jeg delvis / halvt forstået, grøn – 
kan jeg / har jeg forstået. 

 E leven kan … /  Jeg kan … 

Formulere og 

anvende 

vurderings-

kr iter ier   

•  nævne problem- og beslutningsområder, hvor kemien er relevant personligt og 

samfundsmæssigt !!!  

•  nævne relevante fakta for problem- og beslutningsområder !!!  

•  udlede og formulere vurderingskriterier til et problem- og beslutningsområde 

!!!  

•  skelne mellem værdier, normer, iagttagelser og fakta !!!  

•  bruge naturvidenskabelig kendskab til opvejning af kriterier og inddrage disse til at 

vurdere problem- og beslutningssituationer !!!  

Formulere 

handl ings-

optioner  

•  ud fra  vurderingskriterier udlede sagligt begrundede handlingsoptioner for problem- 

og beslutningssituationer !!!  

•  sammenligne handlingsoptioner og motiver, der ligger til grunde herfor !!!  

•  ud fra disses vurderingskriterier udlede egne handlingsoptioner !!!  

Vurdere følger for 

handl ing  

•  udlede kort- og langvarige følger for min egen og andres handling  !!!  

•  efterprøve, om der på passende vis blev taget højde for alle vurderingskriterier, 

handlingsoptioner og deres følger !!!  

•  skelne mellem problemsituationer der kan løses og problemsituationer, hvor ingen af 

handlingsoptionerne fører til en løsning af problemet (dilemma) !!!  

•  kan reflektere over egne og andre personers eller persongruppers 

beslutningsprocesser !!!  
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FAGLIGE KOMPETENCER TILORDNET KEMIENS FIRE BASISKONCEPTER 

 
I efterfølgende sammenfattes forventningerne til elevernes kompetencer ifølge Fachanforderungen 
for Sekundarstufe 2, dvs. gymnasieoverbygningen. Her indgår også forventningerne til elevernes 
kompetencer lige i starten af G11 (og dermed slutningen af 10. årgang). 
 
Efterfølgende i G11 til G13 skelnes mellem faglige indhold på grundniveau og højniveau. De sort 
skrevne indhold er obligatoriske for både grundniveau og højniveau, indholdet i den grå markedede 
tekst er kun obligatorisk for højniveau. 
 
I G11 til G13 anbefales for hold med to ugentlige timer (sproglig, samfundsfaglig og æstetisk profil) 
konsekvent at holde sig til de faglige indhold på grundniveau, hvorigennem der dannes et bedre 
grundlag for at opfylde læseplanen indenfor den givne tidsramme. 
 
For grundhold med særlig god læringsprogression kan aspekter fra højniveau inddrages. For hold med 
tre ugentlige timer (naturvidenskabelig profil) anbefales at inddrage passende aspekter fra højniveau. 
Hele højniveau-området kan kun nås med kemi som profilfag, som pt. ikke tilbydes på A. P. Møller 
Skolen. 
 
Med starten af skoleåret 2016-2017 noteres i dette udkast af fagcurriculum i første omgang kun 
forventningerne til G11 i gymnasieoverbygningen. Forventningerne for G12 og G13 følger når disse 
skal implementeres trinvist i de kommende skoleår. 
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STOF-PARTIKEL-KONCEPT 

I faget kemi betragtes materie på grundlag af dens stofmæssige sammensætning, såsom dens 
opbygning med atomer og byggesten af partikelgrupper. Betragtnings- og forklaringsniveauerne for 
kemiske stoffer og partikler/byggesten skal på den ene side afgrænses og på den anden side hænge 
sammen (fx mikro- og makroniveau). 
 
!!!  Fyld ud med kryds 1 ved første evaluering og med et andet symbol ved senere evaluering: 
Rød – kan jeg ikke endnu / har jeg ikke forstået endnu, orange – kan jeg delvis / halvt forstået, grøn – 
kan jeg / har jeg forstået. 

Grundlæggende 
sammenhænge for 
dette basiskoncept 

Indholdsmæssige kompetencer 
 

E leven kan … /  Jeg kan … 

Obl igatoriske indhold 

 
Forventede kernekompetencer fra Sekundarstufe 1 i  starten af  G11 

(dvs. helst fra kemi-undervisningen i fællesskolen, men bør opfriskes i G11) 
Atomer har en 
differenceret 
opbygning 

• beskrive atomernes opbygning med egnede 

modeller !!!  
Skalmodel hhv. 
energitrinmodel 
 
Molekylær geometri: 
Elektronfrastødningsmodel 

E lementer kan 
indordnes 

• forklare elementernes indordning i 

periodesystemet vha. af atomets opbygning 

!!!  

Elementernes periodesystem 

Atome indgår 
bindinger 

• vha. eksempler forklare den kemiske binding i 

salte, molekyler og metaller !!!  

• begrunde dannelsen af ioner vha. 

ædelgastilstanden hhv. oktetreglen !!!  

• nævne elektronegativitet som mål for et atoms 

evne til at tiltrække elektroner i bindinger 

!!!  

• skelne mellem polære og upolære 

elektronparbindinger i molekyler !!!  

• skelne mellem ioner, dipolmolekyler og 

upolære molekyler !!!  

• anvende min viden om materiens opbygning til 

at forudsige kemiske reaktioner !!!  

Ionbinding og iongitter 
 
Metalbinding 
 
Elektronparbinding 
 
Elektronegativitet 

Organiske stoffer  
kan t i lordnes 
stofklasser 

• skelne mellem uorganiske og organiske stoffer 

!!!  

• skelne mellem alkaner og alkanoler  !!!  

• beskrive og gøre rede for opbygningen af 

simple organiske stoffer med alkaner og 

alkanoler som eksempler !!!  

Stofklasser og deres 
funktionelle grupper (alkaner 
og alkanoler) 
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Grundlæggende 
sammenhænge for 
dette basiskoncept 

Indholdsmæssige kompetencer 
 

E leven kan … /  Jeg kan … 

Obl igatoriske indhold 

 
Kompetencer for  G11 

( indføringsfasen i  Sekundarstufe 2,  gymnasieoverbygningen) 
Organiske stoffer  
kan t i lordnes 
stofklasser vha.  
deres funktionel le  
grupper  

• skelne mellem uorganiske og organiske stoffer 

!!!  

• skelne mellem stofklasserne i den organiske 

kemi !!!  

• beskrive og gøre rede for den rumlige 

opbygning af organiske molekyler med alkaner 

og alkanoler som eksempel !!!  

• beskrive og gøre rede for opbygningen af en 

homolog række (og strukturisomerien) med 

alkaner og alkanoler som eksempel !!!  

• navngive udvalgte organiske forbindelser vha. 

af reglerne for den systematiske navngivning 

(IUPAC) !!!  

• skelne mellem vigtige naturstoffer !!!  

• beskrive og gøre rede for den rumlige 

opbygning af udvalgte funktionelle stoffer 

!!!  

Funktionelle grupper i den 
organiske kemi 
 
Homologe rækker (alkaner, 
alkanoler, carbonsyrer) 
 
Rumlighed 
 
Nomenklatur efter IUPAC 
(alkaner, alkener, alkanoler, 
alkanaler, alkanoner, 
carbonsyrer, estre) 
 
Naturstoffernes stofklasser  
 
Betragtning af udvalgte 
funktionelle stoffer 
(duftstoffer e l ler  
tensider/emulgatorer e l ler  
polymerer) 
 
Højniveau: Strukturisomeri 

Alt  efter  
bindingstype 
opstår forskel l ig  
intermolekylær 
vekselv irkning 

• skelne imellem og begrunde van-der-Waals-

kræfter, dipol-dipol-kræfter, hydrogenbindinger 

og ioniske tiltrækningskræfter !!!  

Intermolekylære kræfter 
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STRUKTUR-EGENSKAB-KONCEPT 

Kemiske stoffers egenskaber tolkes på grundlag af partiklernes/molekylernes opbygning og deres 
vekselvirkning med deres omgivelser, fx andre partikler/molekyler. Af disse egenskaber fremgår 
stoffers forekomst i naturen og anvendelsesmuligheder i teknologien. 
 
På makroskopisk niveau (makroniveau) beskrives stoffernes egenskaber og kemiske reaktioners forløb. 
På submikroskopisk niveau (mikroniveau) beskrives intermolekylære vekselvirkninger, mesomere og 
induktive effekter (elektronforskydningeffekter) og reaktionsmekanismer. 
  
!!!  Fyld ud med kryds 1 ved første evaluering og med et andet symbol ved senere evaluering: 
Rød – kan jeg ikke endnu / har jeg ikke forstået endnu, orange – kan jeg delvis / halvt forstået, grøn – 
kan jeg / har jeg forstået. 

Grundlæggende 
sammenhænge for 
dette basiskoncept 

Indholdsmæssige kompetencer 
 

E leven kan … /  Jeg kan … 

Obl igatoriske indhold 

 
Forventede kernekompetencer fra Sekundarstufe 1 i  starten af  G11 

(dvs. helst fra kemi-undervisningen i fællesskolen, men bør opfriskes i G11) 
Stoffers  
egenskaber kan 
tydes vha.  
b indingsmodel ler  

• tyde bindingstyperne ionbinding, 

elektronparbinding og metalbinding vha. 

elektronegativitet !!!  

• forklare saltes specifikke egenskaber vha. 

ioner, iongitre og elektrostatiske kræfter  

!!!  

• forklare metallers specifikke egenskaber vha. 

konceptet for metalbindingen !!!  

• forklare saltopløsningers specifikke egenskaber 

vha. konceptet for hydratisering  !!!  

• forklare stofegenskaber (opløselighed, 

blandbarhed, koge- og smeltetemperatur) vha. 

bindingstype hhv. intermolekylære 

vekselvirkninger (van-der-Waals-kräfter, dipol-

dipol-kræfter, hydrogenbindinger)  !!!  

Ionbinding 
 
Metalbinding 
 
Elektronparbinding 

Der er  en 
sammenhæng 
mellem stoffers  
egenskaber og 
struktur 

• sammenfatte stoffer, der har lignende 

egenskaber og struktur, til stofklasser  !!!  

• bruge elementernes periodesystem til at 

forudsige udvalgte strukturer og egenskaber 

!!!  

Elementernes periodesystem 
 

Stoffers  
egenskaber kan 
tydes vha.  
intermolekylære 
vekselv irkninger 

• anvende konceptet for elektronegativitet til at 

forklare intermolekylære vekselvirkninger 

!!!  

• forklare egenskaberne af molekylær 

opbyggede stoffer vha. de intermolekylær 

virkende kræfter !!!  

Konceptet for 
elektronegativitet 
 
Intermolekylære kræfter 
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Grundlæggende 
sammenhænge for 
dette basiskoncept 

Indholdsmæssige kompetencer 
 

E leven kan … /  Jeg kan … 

Obl igatoriske indhold 

 
Kompetencer for  G11 

( indføringsfasen i  Sekundarstufe 2,  gymnasieoverbygningen) 
Stoffers  
egenskaber kan 
tydes vha.  
strukturen og 
intermolekylære 
vekselv irkninger 

• forklare udvalgte egenskaber for de organiske 

stofklasser vha. intermolekylær vekselvirkning 

(van-der-Waals-kræfter, dipol-dipol-kræfter, 

hydrogenbindinger) !!!  

• forklare stofegenskaber med indflydelsen af de 

respektive funktionelle grupper i forhold til 

kædelængden !!!  

• begrunde organiske molekylers 

reaktionsmuligheder vha. funktionelle grupper 

!!!  

• udlede stoffers egenskaber ud fra deres 

struktur !!!  

• forklare sammenhænge mellem egenskaber og 

anvendelsen af vigtige organiske forbindelser 

(alkaner, alkanoler, carbonsyrer) !!!  

• beskrive sammenhænge mellem forekomst, 

anvendelse og egenskaber af vigtige naturstoffer 

!!!  

• beskrive sammenhænge mellem anvendelsen 

og egenskaber af udvalgte funktionale stoffer 

!!!  

Funktionelle grupper i den 
organiske kemi 
 
Homologe rækker (alkaner, 
alkanoler, carbonsyrer) 
 
Naturstoffernes stofklasser 
 
Grundstruktur (Grundgerüst) 
og funktionelle grupper som 
basis for rumlighed 
 
Intermolekylære 
vekselvirkninger 
 
Betragtning af udvalgte 
funktionelle stoffer 
(duftstoffer e l ler  
tensider/emulgatorer e l ler  
polymerer) 
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DE KEMISKE REAKTIONERS KONCEPT 

Ud fra udgangsstoffer (reaktanter) dannes der i løbet af kemiske reaktioner nye stoffer (produkter). De 
gennem tiltrækning- og frastødningskræfter indtrædende vekselvirkninger mellem partikler/molekyler 
danner et tolkningsgrundlag for kemiske reaktioner. Der skelnes mellem følgende kemiske reaktion er 
(til disse er også tilknyttet udveksling af energi): 
 
Syre-base-reaktioner beskrives som protonoverførsler. Redoxreaktioner beskrives som 
elektronoverførsler. L igevægtsreaktioner er reversible reaktioner, der kan føre til en 
ligevægtstilstand. 
 
Ved kinetiske sammenhænge betragtes tidsforløbet og udbyttet af kemiske reaktioner. På 
makroniveau beskrives både kvalitativt og kvantitativt tidsafhængige koncentrationsændringer indtil 
opnåelsen af ligevægtstilstanden. Desuden betragtes reaktionshastigheden, mulighed for dens 
påvirkning, massevirkningsloven, syre-base-ligevægte, redoxligevægte og påvirkning af 
ligevægtskoncentrationer. Reaktioner i den organiske kemi kan tolkes vha. mekanistiske betragtninger. 
 
!!!  Fyld ud med kryds 1 ved første evaluering og med et andet symbol ved senere evaluering: 
Rød – kan jeg ikke endnu / har jeg ikke forstået endnu, orange – kan jeg delvis / halvt forstået, grøn – 
kan jeg / har jeg forstået. 

Grundlæggende 
sammenhænge for  
dette basiskoncept 

Indholdsmæssige kompetencer 
 

E leven kan … /  Jeg kan … 

Obl igatoriske indhold 

 
Forventede kernekompetencer fra Sekundarstufe 1 i  starten af  G11 

(dvs. helst fra kemi-undervisningen i fællesskolen, men bør opfriskes i G11) 
Kemiske reaktioner 
kan differenceret 
forklares 
på part ikelniveau 
 
 

• forklare dannelsen af ioner vha. 

elektronoverførsel !!!  

• definere oxidation som afgivelse af 

elektroner og reduktion som optagelse af 

elektroner !!!  

Dannelse af ioner 
 
Redoxreaktioner som 
elektronoverførselsreaktioner 
 
Ædle og uædle metaller 
 
Udvinding af metaller 
 
Redoxreaktioner med 
elektrolyse og galvaniske 
elementer som eksempel 
 

Kemiske reaktioner 
kan systematiseres  

• forklare syre-base-reaktioner som 

protonoverførselsreaktioner vha. konceptet 

for elektronegativitet !!!  

• anvende konceptet for redox-reaktioner og 

protonoverførselsreaktioner på reaktioner af 

syrer/sure opløsninger med metaller !!!  

Syre-base-reaktioner efter 
Brønsted 
 
Syrere, baser, sure opløsninger, 
basiske (alkaliske) opløsninger, 
neutralisation 
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Grundlæggende 
sammenhænge for  
dette basiskoncept 

Indholdsmæssige kompetencer 
 

E leven kan … /  Jeg kan … 

Obl igatoriske indhold 

 
Kompetencer for  G11 

( indføringsfasen i  Sekundarstufe 2,  gymnasieoverbygningen) 
 

Donator-acceptor-koncept 
 

Syre-base-
reaktioner efter  
Brønsted er 
protonoverførs ler 

• tyde syre-base-reaktioner som 

protonoverførselsreaktioner efter donator-

acceptor-princippet !!!  

• nævne definitionen for pH !!!  

• beskrive pH-værdien kvalitativ som mål for 

indholdet af hydrogenioner/oxonium i en vandig 

opløsning !!!  

Carbonsyrer 
 

Redoxreaktioner • tyde redoxreaktioner som 

elektronoverførselsreaktioner efter donator-

acceptor-princippet !!!  

• anvende mit kendskab om redox-reaktioner på 

alkanoler og deres oxidationsprodukter !!!  

Organiske forbindelsers 
reaktionsadfærd 
 

 
L igevægtskoncept 

 
Carbonsyrer er  
svage syrer 

• beskrive og forklare den kemiske ligevægt på 

stof- og partikelniveau (makro- og mikroniveau) 

som dynamisk ligevægt !!!  

• beskrive syrekonstanten som en speciel 

ligevægtskonstant !!!  

• forklare pKS-værdiens betydning !!!  

• skelne mellem svage og stærke syrer vha. pKS-

værdier !!!  

 

• beskrive basekonstanten som speciel 

ligevægtskonstant og forklare pKB-værdiens 

betydning !!!  

• skelne mellem svage og stærke syrer hhv. 

svage og stærke baser vha. pKS- og pKB-

værdierne !!!  

Kemisk ligevægt 
 
Massevirkningsloven 
 
Påvirkning af 
ligevægtsreaktioner (Le 
Chateliers princip) 
 
pH-værdi, pKS-værdi 
 
Højniveau: pKB-værdi 

E lektrokemiske 
reaktioner 
er  redoxreaktioner 

• beskrive og forklare redoxreaktioners 

reversibilitet !!!  

• begrunde, at elektrokemiske reaktioner er 

redoxreaktioner !!!  

• nævne grundprincipperne for galvaniske celler 

og akkumulatorer !!!  

 

Redoxreaktioners 
reversibilietet 
 
Redoxreaktioner som 
elektrokemiske reaktioner 
 
Grundprincipper for 
galvaniske elementer og 
akkumulatorer 
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ENERGI-KONCEPT 

Ved kemiske reaktioner ændres reaktionssystemets indhold af energi vha. udskiftning af energi med 
omgivelserne. Energetiske fænomener ved kemiske reaktioner kan føres tilbage til at en del af 
energien, der er bundet i kemiske stoffer, bliver omdannet til andre energiformer. Energi-
basiskonceptet opklarer, i hvilken retning en kemisk reaktion forløber og i hvilket omfang den styres 
af temperaturændringer. På mikroniveau byder det på modeller for kemiske bindinger til forklaring 
af målbare energetiske tilstande og omsætninger. 
 
Indholdsmæssig fokus er entalpi, entropi, fri entalpi, mesomerienergi, aktiveringsenergi og katalyse.  
 
!!!  Fyld ud med kryds 1 ved første evaluering og med et andet symbol ved senere evaluering: 
Rød – kan jeg ikke endnu / har jeg ikke forstået endnu, orange – kan jeg delvis / halvt forstået, grøn – 
kan jeg / har jeg forstået. 

Grundlæggende 
sammenhænge for 
dette basiskoncept 

Indholdsmæssige kompetencer 
 

E leven kan … /  Jeg kan … 

Obl igatoriske indhold 

 
Forventede kernekompetencer fra Sekundarstufe 1 i  starten af  G11 

(dvs. helst fra kemi-undervisningen i fællesskolen, men bør opfriskes i G11) 
Ved kemiske 
reaktioner 
omdannes energi  

• kan vha. et energidiagram skitsere forløbet 

for exoterme og endoterme reaktioner 

!!!  

Stoffers energiindhold 
 
Energidiagrammer 

Atommodeller  kan 
betragtes 
energetiske 
 
 

• beskrive vha. ioniseringsenergien at 

elektroner i et atom kan skelnes ved deres 

energiindhold  !!!  

• udlede ioniseringsenergien fra opbygningen 

af atomets skaller !!!  

Ioniseringsenergi 
 
 

Betydningsfulde 
processer kan 
betragtes 
energetiske 
 
 

• beskrive aktiveringsenergien som energi, 

der skal bruges til at sætte stoffer i en 

reaktionsklar tilstand  !!!  

• beskrive indflydelsen af en katalysator på 

aktiveringsenergien  !!!  

 

• beskrive omdannelsen af kemisk til elektrisk 

energi og omvendt  !!!  

Katalysatorer 
 
 
 
 
 
Redoxreaktioner 
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Grundlæggende 
sammenhænge for 
dette basiskoncept 

Indholdsmæssige kompetencer 
 

E leven kan … /  Jeg kan … 

Obl igatoriske indhold 

 
Kompetencer for  G11 

( indføringsfasen i  Sekundarstufe 2,  gymnasieoverbygningen) 
Ved kemiske 
reaktioner 
iagttager man ved 
s iden af  en 
omsætning af  
stoffer  også a lt id  
en omsætning af  
energi  

• beskrive varmen, der afgives/optages ved 

kemiske reaktioner under konstant tryk som 

reaktionsentalpi !!!  

 

• forklare princippet for entalpi-minimum 

!!!  

Energetiske betragtninger af 
forbrændingsreaktioner 
 
Energibærere og 
energiprocesser 
 

B indingsmodel ler  
kan betragtes 
energetiske 

• forklare kemiske reaktioners energibudget 

gennem opbrydning og dannelse af kemiske 

bindinger og ophævning og dannelse af 

intermolekylær vekselvirkning !!!  

Kemiske reaktioners 
energibudget 

Vedvarende 
(a lternative)  
energiformer 
bl iver brugt t i l  at  
st i l le  energi  t i l  
rådighed 

• vurdere brugen af vedvarende energiformer 

!!!  

Sammenligning af fossile 
brændstoffer og vedvarende 
energiformer 
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5. FAGGRUPPENS / FAGGRUPPERNES AFTALER 

Ifølge Fachanforderungen skal fagcurriculum for faget kemi konkret indeholde aftaler om følgende: 

Undervisningen 

• Undervisningsforløbenes rækkefølge, tidspunkt og varighed 
• Undervisningsforløbenes bidrag til tilegnelse og udvidelse af de procesrelaterede kompetencer og 

opbygningen af basiskoncepterne 
• I fb. med valgfag om kontekst for at undgå faglige dupliceringer 
• Arbejdet på tværs af fag og emner 
• Former for differencering 
• Inddragelse af læringsmuligheder og projekter udenfor skolen 

 
Fagsprog 

• Fastlæggelse af ensartede betegnelser og begreber; ensartet formelsprog 
• Muligheder for gennemgående sprogdannelse 

 
Fremme og udfordre 

• Forslag for tilbud for særlig præstationsstærke, motiverede hhv. præstationssvage elever 
• Tiltag for elever med højt behov for støtte såvel for særligt begavede elever 
• Tiltag for elever med forskellige færdigheder og interesser 
• Udformning og indre differencering 
• Tilbud for særligt interesserede elever udenfor skolen  

 
Sikring af basisviden, bæredygtighed 

• Tiltag til sikring af viden, der skal kunne gengives fra hukommelsen uden opslagsværker som 
kemibøger og leksika 

 
Medie-, undervisnings- og læringsmateriale 

• Anskaffelse og brug af eksperimentelt udstyr og elektroniske medier 
• Inddragelse af digitale medier i undervisningen 
 

Bedømmelseskriterier (Leistungsbewertung) 

• Principper for bedømmelse og for udformning af ”Leistungsnachweise” 
 
Evaluering og videreudvikling 

• Regelmæssig evaluering og videreudvikling af aftaler 
• Regelmæssige aftaler om behov for videreuddannelse 

 
Siden åbningen af A. P. Møller Skolen i året 2008 blev der udviklet en betydelig del af ovenstående 
emner. De følgende kapitler er et opgør af status. Situationen skal dog løbende evalueres og 
videreudvikles, fx ved faggruppemøderne flere gange per skoleår. 
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UNDERVISNINGEN 

 
Undervisningsforløbenes rækkefølge,  t idspunkt og var ighed i  indføringsfasen,  G11 
 
Faggruppen har aftalt at alle hold i G11 arbejder med indføringsfasens tre obligatoriske emner i 
følgende rækkefølge: 
 
Kemi og energi 
Kemi og liv 
Kemi og funktionelle stoffer og materialer 
 
Varigheden er som udgangspunkt ca. 12 uger per emne og kan efter ny aftale og ved behov 
efterjusteres af faggruppen. Grundet aflysninger kan der opstå mindre forskydninger mellem holdenes 
starttidspunkt for et emne på op til 1-3 uger. Med denne synkronisering opnås et bedre grundlag for 
elevernes profilskift i løbet af første semester i G11. 
 
Desuden aftales på hvilket tidspunkt i den treårige gymnasiefase der undervises i følgende centrale 
faglige indhold. Disse kan med fordel flettes ind i indføringsfasens og kvalifikationsfasens overordnede 
temaer. 
 
Fagl igt  indhold Aftalt  t idspunkt 
Støkiometri (mængdeberegninger) 
 
Beregninger hhv. beregningsskemaer med 
størrelserne m, n og M og ligningen m = n•M 
 
 
Formel og aktuel stofmængdekoncentration med 
størrelserne c, n og V og ligningen c = n/V 

 
 
I G11 med emnet ”Kemi og energi”, men tages op 
igen til opfriskning og fordybelse senere. 
 
I G11 med emnet ”Kemi og energi” eller senest 
med ”Kemi og liv”, og tages op igen til opfriskning 
og fordybelse senere. 

Kemisk ligevægt og massevirkningslov I G11 med emnet ”Kemi og liv” 
pH-værdi, pKS-værdier, pKB-værdier I G11 med emnet ”Kemi og liv” 
Reaktionsmekanismer I G11 med emnet ”Kemi og liv” (fx addition) 
Mesomeri I G12/G13 (aftales nærmere) 
Induktiv effekt I G12/G13 (aftales nærmere) 
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Obligatoriske indhold i G11 (temaer) 
 
Emnet Kemi og energi i G11 (ca. 12 uger) 
 
• Sammenlignende betragtninger af energetiske processer i forskellige kontekster 
 

- Energetiske betragtninger af forbrændingsreaktioner: Energiformer og energibudgetter, tydning 
vha. bindingsenergi og partikelbevægelse 

 
• Redox-reaktioner som elektrokemiske reaktioner 

- Redoxreaktioner som elektronoverførselsreaktioner 
- Grundprincipper for galvaniske celler og akkumulatorer 
- Højniveau: Reaktioners reversibilitet med redoxreaktioner som eksempel, muligheder for 

reaktionsstyring 
 
• Vurderingskriterier for energiformer og energiprocesser med muligheder for 
   bæredygtig udvikling som perspektiv 
   - Sammenlignende betragtninger af forbrændingsreaktioner og elektrokemiske reaktioner 
   - Sammenligning: Fossile brændstoffer og vedvarende (alternative) energiformer 
 
I dette emne indgår med fordel støkiometri (mængdeberegninger) som centralt fagligt indhold i 
kemien. 
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Emnet Kemi og liv i G11 (ca. 12 uger) 
 
• Grundlag for stofklassernes systematik 

- Funktionelle grupper i den organiske kemi 
- Homologe rækker (alkaner, alkanoler, carbonsyrer) 

 
• Konstitutionsisomeri 

- Nomenklatur efter IUPAC reglerne (alkaner, alkanoler, alkanaler, alkanononer, carbonsyrer, estere) 
 
• Sammenhæng mellem struktur og egenskab 
   - Funktionelle grupper 
   - Rumlig opbygning 
   - Intermolekylær vekselvirkning 
   - Reaktionsadfærd (addition til dobbeltbindinger, forestring, syre-base-reaktioner) 
   - Mindst én reaktionsmekanisme, fx elektrofil addition (idet kemi undervises fra G11 til G13) 
 
• Eksemplarisk betragtning af betydningsfulde stofklasser ved naturstofferne 
   - Kulhydrater 
   - Betragtning af strukturer og tilknyttede egenskaber 
 
• Reaktioner 
   - Peptid-reaktioner 
   - Forestring 
   - Kondensationsreaktioner med monosaccharider 
   - syre-base-reaktioner med aminosyrer som eksempel 
• Reaktioners reversibilitet og reaktionsstyring (Le Chateliers princip) 
 
I dette emne indgår med fordel i fb. med reaktioners reversibilitet og syre-base-reaktioner som 
centrale fagligt indhold kemisk ligevægt, massevirkningslov, pH-værdi og pKS-værdier, desuden et 
fordybende eksempel for en reaktionsmekanisme i fb. med reaktionsadfærd. 
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Emnet Kemi og funktionelle stoffer og materialer i G11 (ca. 12 uger) 
 
• Produkter på basis af funktionalitet 

- Udarbejdelse af tolkninger for struktur-egenskabs-relationer på forskellige systemplan (fra en 
genstands et stofs egenskaber på makroniveau til molekylære betragtninger på mikroniveau; 
indflydelse af partikelstørrelsen såsom omgivelsesbetingelser) 

- Duftstoffer eller tensider eller emulgatorer eller polymerer 
 
• Tolkning af stofegenskaber ved det udvalgte eksempel om strukturer og vekselvirkninger 
 
• Synspunkter for bæredygtighed ved vurderingen af produkter og produktionsprocesser 

- Energibudgetter 
 
 
 
Undervisningsforløbenes rækkefølge,  t idspunkt og var ighed i  kval i f ikat ionsfasen,  G12 
og G13 
 
Kvalifikationsfasens temaer skal fordeles meningsfyldt. Eleverne bør gerne inddrages i valget. 
 
Aftales ved de kommende faggruppemøder … 
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Faggruppen træffer desuden aftaler om følgende: 

Undervisning 

Nødvendige aftaler  om udformning af  undervisningsforløb i  de forskel l ige prof i ler  
Ved valget af temaer er der en del fleksibilitet, hvor underviseren kan tage højde for profilernes 
særlige interesser og fokus. Desuden indgår aftaler fra profilteamsamarbejdet for en givet klasse. 
 
Undervisningsforløbenes bidrag t i l  t i legnelse og udvidelse af  de procesrelaterede 
kompetencer og opbygningen af  basiskoncepterne 
Ved at organisere en alsidig undervisning sikres at kemi-undervisningen bidrager til udvikling af de 
procesrelaterede kompetencer. Opbygningen af basiskoncepterne sker vha. af temaernes forskellig 
fokus og regelmæssig drøftelse af basiskoncepterne i den almindelige undervisning. 
 
Arbejdet på tværs af  fag og emner 
Der foregår løbende et aktivt samarbejde og dialog mellem naturfagenes undervisere. Faggrupperne 
gør sig umage med at planlægge temaernes rækkefølge i fagene således at der opnås den bedst 
mulige tidsmæssige overlapning. Desuden samarbejdes der i tre forskellige fag i 
profilteamsamarbejdet og i fb. med profilstudieuger. 
 
Inddragelse af  læringsmuligheder og projekter udenfor skolen 
Muligheder for læring og projekter udenfor skolen i faget kemi er fx feltarbejde i nærområdet (fx 
Slien) og besøg af virksomheder i gåafstand (vandværket, rensningsanlægget). Desuden organiseres 
ekskursioner til universiteter (fx Institut for Kemi, Nanoscience ved Århus Universitet). 
 
 
Fagsprog 

Fast læggelse af  ensartede betegnelser og begreber;  ensartet formelsprog 
Ensartede betegnelser og begreber og et ensartet formelsprog opstår ved at klasserne arbejder med 
de samme lærebogssystemer (især Isis Kemi, Aurum) og ved at underviserne deler 
forsøgsvejledninger.  
 
Aftaler  vedrørende gennemgående sprogl ig  uddannelse  
Institutionens og undervisningens sprog er dansk. Desuden kan der til tider bruges engelske eller tyske 
medier. 
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Fremme og udfordre 

Forslag for t i lbud for  særl igt  præstationsstærke,  motiverede hhv.  præstationssvage 
elever.  T i ltag for  e lever med et højt  behov for støtte såsom for særl igt  begavede 
elever.  T i ltag for  e lever med forskel l ige færdigheder og interesser.  Udformning af  
den indre differencering.  T i lbud udenfor den almindel ige undervisning for særl igt  
interesserede elever 
Der arbejdes med differenceret undervisning, der tilgodeser motivationsniveau og både 
præstationsstærke og præstationssvage elevers behov. Desuden tilbydes en science gruppe med fokus 
på Slien og lektiecafé i faget kemi. Der tilbydes løbende at støtte deltagelse i science camps og 
kemiolympiader. Ydermere har særligt interesserede elever mulighed for at lave eksperimenter og 
modtage særlig vejledning i fb. med 13. årgangsopgaven og Besondere Lernleistung. For sidstnævnte 
anbefales deltagelse i et studieretningsprojekt (SRP) på et af universiteterne i Danmark. 
 

S ikr ing af  basisv iden,  bæredygtighed 

Ti ltag t i l  s ikr ing af  v iden,  der skal  kunne genkaldes uden opslagsværker som 
kemibøger el ler  leksika  
Basisviden defineres klart ved brug af kompetencematrices i delen om fakta og grundviden. Denne 
gennemgås i undervisningen og efterspørges i tests og klausurer. 
 

Medie-,  undervisnings-  og læremateria le  

Anskaffelse af  udstyr  t i l  eksperimenter og elektroniske medier  
Skolens kemisamling har været meget veludstyret siden skolens åbning 2008, men sidenhen blev der 
målrettet købt nyt udstyr. Idet samlingens budget er ret begrænset blev der skaffet midler vha. 
ansøgninger for mere bekosteligt nyt udstyr. En betydelig del af måleudstyret er elektronisk og en 
mindre del kan styres via computer. 
 

Inddragelse af  d ig ita le  medier i  undervisningen 
I faget kemi kan digitale medier bruges i fb. med forskellig software, fx ChemSketch, OpenOffice 
Calculatur eller Excel, i nogle tilfælde egnede film eller filmclips. 
 

Bedømmelseskriter ier  

Eleverne bedømmes løbende af læreren på forskellige kommpetenceområder (faglige tilordnet 
kemiens fire basiskoncepter, udvinding af erkendelser, kommunikation, vurdering) på baggrund af 
deres aktive bidrag i undervisningen og klausurresultatet. Aktive bidrag undervisningen er 
undervisningssamtaler, opgaver og eksperimenter, dokumentation, præsentation, skriftlige tests. Se 
side 63 i Fachanforderungen for præcisering. 
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Evaluering og v idereudvik l ing 

Regelmæssig evaluering og v idereudvik l ing af  indgåede aftaler  
Faggruppen udvikler en feed-back-orienteret undervisningsform, der danner en meget god basis for 
løbende evaluering. Eleverne evalueres mindst to gange per semester, heraf mindst en gang kollektivt 
(fx ved tilbagelevering af journaler, test og klausurer) og mindst en gang i enkeltsamtaler. Ved 
enkeltsamtalerne træffes aftaler mellem lærer og elev. 
 
 
Regelmæssige aftaler  om behov for v idereuddannelse 
Aftales ved de kommende faggruppemøder … 
 
 


