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Bog nr. 2 i husketeknik-serien henvender sig primært til gymnasie- og hf-elever, som skal lære kemi på C
niveau eller andre studerende (fx seminariestuderende med fysik/kemi som linjefag), der skal lære kemi på et
tilsvarende niveau samt deres lærere. Bogen er kemi C noter, som gør det lettere at forstå og især HUSKE
kemi C kernestoffet. Bogen indeholder nemlig korte, letforståelige keminoter, husketeknikker samt QR-koder
og links til interaktive opgaver/animationer og undervisningsvideoer. I forhold til første udgave af bogen (fra
januar, 2018) er anden udgaves venstre kolonne ændret, så den indeholder tjek-spørgsmål og klare
forklaringskrav til de ting, som læseren bør kunne svare på efter at have læst højre kolonne. (1. udgave har kun
stikord i venstre kolonne).
Ændringen tydeliggør de faglige krav. Tydelige faglige krav er altid en hjælp, når noget skal indlæres.
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