
Studieplan for Kemi C (10. kl, 1. og 2. HF) 
 

Emne og omfang Steiner HF pensum Kompetencer og læringsmål 

10. (merit) 
Uorganisk kemi: 
Salte, syre og 
baser 
15 timer 

Uorganisk kemi. Salte, syrer, 
baser og oxider. Krystallinske 
og amorfe stoffer, 
opløsninger, krystallisation af 
salte og krystaldyrkning.  
Saltene og deres 
egenskaber. Syrer og baser 
og disse to stofgruppers 
kemiske egenskaber. pH 
begrebet og indikatorer og til 
slut neutralisationsprocessen. 
IT i vil være en del af 
undervisningen i form af 
videoer/simulationer, som 
giver en forståelse af de 
kemiske principper. 
 

Anvende fagbegreber- og 
sprog herunder formler. 
Udføre kemiske eksperimenter 
på forsvarlig vis. 
Kende til kemikaliemærkning. 
Dokumentere eksperimentelt 
arbejde både mundtligt og  
skriftligt. 
Arbejde kvalitativt og 
kvantitativt. 
Opøve en systematisk og 
eksakt iagttagelsesevne og 
være i stand til at drage 
slutninger heraf. 
Behandle ”salte” i samspil 
med geografi og biologi. 
 

1. HF 
Det periodiske 
system 
30 timer 

Indføring i det periodiske 
system, hvor en række 
grundstoffer udvælges. Disse 
er omdrejningspunktet for 
forsøg som viser bl.a. 
endo/exoterme reaktioner 
og syre/base reaktioner. For 
hvert udvalgt atom er der et 
særligt fokus på, hvor disse 
findes i naturen (tværfagligt 
med biologi og geografi), 
deres 
anvendelsesmuligheder og 
atomerne som ressourcer. 
Der vil blive arbejdet med 
molbegrebet og støkiometri. 
En stor del af undervisningen 

bliver brugt på kemiske 

forsøg, som eleverne skal 

beskrive. 

Som opgave skal eleverne 

filme en video om et 

selvvalgt grundstof. 

Der vises videoer af forsøg, 

som giver en forståelse for 

stofgrupperne, men som ikke 

Anvende fagbegreber- og 
sprog herunder formler.  
Lære og benytte støkiometri. 
Udføre kemiske eksperimenter 
på forsvarlig vis. 
Kende til kemikaliemærkning. 
Dokumentere eksperimentelt 
arbejde både mundtligt og  
skriftligt. 
Arbejde kvalitativt og 
kvantitativt. 
Opøve en systematisk og 
eksakt iagttagelsesevne og 
være i stand til at drage 
slutninger heraf. 
Anvende håndbøger og gøre 
brug af kemisk litteratur. 
Behandle kemien bag 
grundstofferne i samspil med 
geografi og biologi. 



kan/må laves i laboratoriet. 

Kildekritik i research til 

elevernes opgaver. 

2. HF 
Redox reaktioner, 
metaller, bindinger 
og biokemi 
30 timer 

Den uorganiske kemi afsluttes 
ved at arbejde med 
oxidation, reduktion, 
spændingsrækken, salte, 
syrer og baser i forholdet til 
de syv metaller: Jern, kobber, 
sølv, tin, guld, kviksølv og bly. 
Derudover er den 
grundlæggende biokemi 
behandlet. Behandlingen er 
dels teoretisk, dels gennem 
en del forsøg i laboratoriet. 
Eleverne har i forskellig grad 
deltaget i forsøgenes 
gennemførelse. 
Den grundlæggende teori 
om bindinger gennemgås. 
I undervisningen vil der vises 
videoforsøg samt simuleringer 
af biokemien. 

Anvende fagbegreber- og 
sprog herunder formler.  
Efter perioden forventes det, 
at eleven har et godt 
kendskab til de 7 metaller og 
kan skelne mellem de 
forskellige kemiske processer, 
som er gennemgået. 
Der arbejdes videre med 
støkiometri i forbindelse med 
redox reaktioner. 
Kendskab til kemiske 
bindinger og forskellige 
periodiske systemer. 

 

 


