
Ændringer i bog nr. 2 i husketeknik-serien 
”Noter til kemi C” : 

 

Den største ændring er, at 2. venstre kolonne i 2. udgave nu indeholder tydelige tjekspørgsmål og 

forklaringskrav til de ting, som læseren bør kunne svare på efter at have læst højre kolonne. 

Ændringen tydeliggør de faglige krav. Tydelige faglige krav er altid en hjælp, når noget skal 

indlæres. Januar-udgavens (1. udgaves) venstre kolonne indeholder kun stikord til det, man skal 

kunne.  

Ellers har vi ændret nogle få andre ting i 2. udgave af bogen. De væsentligste ændringer er 

beskrevet i det følgende: 

Side 7: Et eksempel, som beskriver hvordan man bruger noterne til aktiv genkaldelse, er ændret så 

det svarer den nye venstrekolonne med tjekspørgsmål og klare forklaringskrav. 

Side 18, for neden. Dette er tilføjet til begrebet ”elaborering”: Husketeknikker er altså bare en 

systematisering og ”ekstremificering” af de metoder, som man i forvejen kan dokumentere hjælper 

hukommelsen – nemlig tilføjelse af betydning, mening, mønstre, struktur og ikke mindst 

sammenhæng. 

Side 44 (rækken til side 23-26 i Basiskemi C): Denne atomskalmodel 

er tilføjet 

 

 

 

 

 

Side 46: Højre kolonne er ændret en 

del, idet der er indført 

atomsymboler i periodesystemet og 

derved er betydningen af ”trappen” 

(med inddeling i metaller, 

halvmetaller og ikke-metaller) 

tydeliggjort og eksempler er tilføjet. 

 

 



 

Side 91: Husketips til ”en stærk syre” er ændret til: Fra syren drog en hydron afsted. Hydrogen gad 

ikke være sammen med den sure, vrede syre. 

 

Side 134: Romertal er indføjet ved hovedgrupperne og betydningen af romertallene er forklaret på 

denne måde: Se forklaring under periodesystemet. 

 

Romertal:   I        II                                                                                                       III      IV      V       VI     VII     VIII      

 
 

Alle de 18 søjler/grupper (hovedgrupper (HG) + undergrupper) har et nummer (fra 1 til 18). 

Hovedgrupperne (gruppe nr. 1, 2, 13 til 18) har så også et romertal (fra I til VIII), så gruppe nr. 1 = romertal I 

(hovedgruppe (HG) et), gruppe nr. 2 = romertal II (HG to), gruppe nr. 13 = romertal III (HG tre), gruppe nr. 

14 = romertal IV (HG fire), gruppe nr. 15 = romertal V (HG fem), gruppe nr. 16 = romertal VI (HG seks), 

gruppe nr. 17 = romertal VII (HG syv) og gruppe nr. 18 = romertal VIII (HG otte). Hvis du ikke kender til 

romertal, så læs lige dette:  

Romertal I = 1 (det huskes på, at I ligner et 1 tal). 

Romertal V = 5 (som i Joachim Von And udtales ”V” som f (i fem), når det skal være fint som i Romer- 

tiden*).  

II =2 og III= 3 (det er ikke svært at huske, da det svarer til at lægge ”1 tallene sammen”). 

Romertal IV = 4 (for man fratrækker 1 til venstre for det større V. Som det også gælder for linealen bliver 

tal større til højre. Så når I står til højre, som i VI, lægges tallene sammen, dvs. VI = 6). Man kan også tænke, 

at når tallet står til højre for V, så bliver tallet højere, så VI = 6, VII = 7 og VIII = 8. Hvis tallet til højre skal 

lægges til V, så må tallet til venstre for V skulle trækkes fra. Logisk – ikke sandt? 

(*Man kan også tænke på, at et ”V” associerer til Victory (sejer på engelsk), og at man laver ”high five”, når man har 

sejret. Dvs. V for Victory = 5 (five)). 

 

 



 


