
Kemi-lærerdag 

5 April 2013 



Program 

• 9:45  Registrering 

• 10:00   Velkomst. Frank Jensen, Institut for Kemi 

• 10:15   ”Skyer i jordens atmosfære” Merete Bilde, Professor, Institut for Kemi 

• 11:00  Kaffe 

• 11:30  ”På sporet af luftforurening og atmosfæriske processer” Marianne Glacius, Lektor, Institut for Kemi 

• 12:15  Frokost 

• 13:30  “Moderne spektroskopi: til vands, til lands og i luften” Søren Keiding, Professor, Institut for Kemi 

• 14:15  Tilbud til gymnasierne, besøgsservice, SRP mm. (Frank Jensen, Anne Laustsen, Jens Holbech, Jens 
  Clausen) 

• 15:15  Kaffe/Te/Kage + mulighed for rundvisning på laboratorier 

• 16:15  ”Kemien bag lugten fra landbrug” Anders Feilberg, Lektor, Institut for Ingeniørvidenskab 

• 17:00  Afslutning og let anretning, med efterfølgende mulighed for socialt samvær i fredagsbaren 

 



Institut for Kemi’s udadvendte aktiviteter 

• Formål: 
– Øge de unges interesse for naturvidenskab – og 

gerne kemi specielt 
– Afmystificere et universitetsstudium for elever, der 

af geografiske eller traditionsmæssige grunde ikke 
har overvejet denne mulighed 

– Få flere kemi-studerende – eller – fagligt mere 
afklarede studerende 

• Virkemidler, direkte: 
– Kemi-show (gymnasie + folkeskole overbygning + 

andet, ~70 shows) 
– Besøg af gymnasieklasser (14 klasser, ~200 elever) 
– SRP (52 analytiske, 61 org.syntese, 8 uorganisk) 
– U-days (3 dage primo marts, 3-4 G) 
– Studiepraktik (uge 43, 3-4 G) 
– ”Eksplosionskemi” (9+12+16 April, 190 elever) 

• Virkemidler, indirekte: 
– Inspirationsmateriale til gymnasielærere 
– Netværk mellem gymnasielærere 

• Bemanding: 
– Ph.D. og speciale/bachelor studerende 

 
 
 

• www.chem.au.dk: 

• Til uddannelsesinstitutioner 

– Besøg os med din klasse 

– Kemilærerdag - 5. april 2013 

– Kemishow 

– NMR service for gymnasier 

– Studiepraktik på 
kemiuddannelserne 

– Studieretningsprojekter - SRP 

– Åbent hus på 
kemiuddannelserne - u-days 

 

http://chem.au.dk/videnudveksling/besoegsservice/
http://chem.au.dk/videnudveksling/kemilaererdag/kemilaererdag-2013/
http://chem.au.dk/videnudveksling/kemilaererdag/kemilaererdag-2013/
http://chem.au.dk/videnudveksling/kemilaererdag/kemilaererdag-2013/
http://chem.au.dk/videnudveksling/kemilaererdag/kemilaererdag-2013/
http://chem.au.dk/forskning/forskningsformidling/kemishow/
http://chem.au.dk/forskning/faciliteter/nmr-service-for-gymnasier/
http://studiepraktik.nu/oversigt.cfm?vis=sted&instnr=1
http://studiepraktik.nu/oversigt.cfm?vis=sted&instnr=1
http://scitech.au.dk/formidling-og-museer/formidling-til-skoler-og-gymnasier/studieretningsprojekter-srp/alle-srp-forloeb-listet-efter-fag/
http://scitech.au.dk/formidling-og-museer/formidling-til-skoler-og-gymnasier/studieretningsprojekter-srp/alle-srp-forloeb-listet-efter-fag/
http://scitech.au.dk/formidling-og-museer/formidling-til-skoler-og-gymnasier/studieretningsprojekter-srp/alle-srp-forloeb-listet-efter-fag/
http://scitech.au.dk/formidling-og-museer/formidling-til-skoler-og-gymnasier/studieretningsprojekter-srp/alle-srp-forloeb-listet-efter-fag/
http://www.udays.dk/
http://www.udays.dk/
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Anne Laustsen 

Institut for Kemi 



Besøg på Institut for Kemi 

Min. 3 uger inden I ønsker at 
komme på besøg 



Besøg på Institut for Kemi 

Program 



Besøg på Institut for Kemi 
Program: 

Analytiske besøg Organiske besøg 

4 dele: 
Øvelsen 

Introduktion til studier 
Rundvisning 

Fagligt oplæg 

Øvelser: 
Analyse af… 
…koffein i kaffe, te, energidrikke m.m. 
…parabener i cremer 
 
 
Note: 
Under 15 elever: 1 hold 
Over 15 elever: 2 hold 

Øvelser: 
Syntese og stofbestemmelse af… 
…Paracetamol 
…Antabus 
…Acetylsalicylsyre 
 

Typisk program: 
9.00-12.30: Øvelsen 
12.30-13.00: Frokost 
13.00-14.00: Introduktion til studier 
14.00-15.00: Rundvisning 
15.00-16.00: Fagligt oplæg 

Typisk program: 
9.00-13.00: Øvelsen 
13.00-13.30: Frokost 
13.30-15.00: NMR og IR af stoffet 
15.00-15.30: Introduktion til studier 
15.30-16.30: Fagligt oplæg 



Studieretningsprojekt (SRP) 
Analyse af flour i tandpasta 

Analyse af koffein i kaffe, te, energidrikke m.m. 

Analyse af parabener i hudcreme 

Faststofsyntese af højtemperatur superledende materiale 

Faststofsyntese af magnetiske materialer 

Selvantændelsessyntese af magnetisk nanopartikler 

Syntese af termoelektrisk materiale og samling af termoelektrisk modul 

Syntese og stofbestemmelse af acetylsalicylsyre 

Syntese og stofbestemmelse af antabus 

Syntese og stofbestemmelse af lidokain 

Syntese og stofbestemmelse af paracetamol 

 

 

Individuelt besøg 

NMR og IR service 

Pulverrøntgendiffraktionsservice 



Studieretningsprojekt (SRP) 
Eksempler 

Analyse af koffein 
Kemi + Biologi: Se på koffeins 
fysiologiske effekt 
 
Kemi + Matematik: Areal under 
kurve (integration), model ud fra 
dataset (regression) 
 
Kemi + Historie: Kolonitiden – 
hvorfor blev kaffe så populært?, 
udviklingen af kaffe som 
nydelsesmiddel 
 
Kemi + Dansk: Der skrives en 
populærvidenskabelig artikel over 
forsøget 

Syntese og stofbestemmelse af 
lidokain 
Kemi + Biologi: Stoffets 
fysiologiske effekt, påvirkning af 
nervesystemet 
 
Kemi + Matematik: Fourieranalyse 
af NMR spektre  
 
Kemi + Fysik: Teorien bag IR og 
NMR 
 
 Kemi + Dansk: Der skrives en 
populærvidenskabelig artikel over 
forsøget 
 
 



Studieretningsprojekt (SRP) 
Forløb 

September September-November 

Datoer i november 
og december 

November-December 



Studieretningsprojekt (SRP) 

Typisk program: 
9.00-09.30: Introduktion til øvelsen 
09.30-13.30: Øvelsen udføres 
13.30-14.00: Frokost 
14.00-15.00: Hjælp til analyse 

Analyse af koffein 

Syntese og stofbestemmelse af antabus 

Typisk program - 1: 
8.30-12.30: Syntese 
12.30-13.00: Frokost 
13.00-14.30: NMR og IR spektre 
14.30-16.30: Introduktion til NMR og 
IR, samt bearbejdning af spektre  

Typisk program - 2: 
9.00-09.30: Klargøring af prøver 
09.30-10.30: NMR og IR spektre 
10.30-12.30: Introduktion til NMR og 
IR, samt bearbejdning af spektre  



Besøgsservice 

Nye besøgstyper allerede i støbeskeen: 
- Teoretisk 
- Fysisk kemi 
- Uorganisk 

 
Nogle ønsker eller forslag til nye besøg?  

Faglige foredrag: 
- Udvikling af nye lægemidler 
- Medicinalkemi 
- Analytisk kemi 
- Zeolitter 
- Røntgendiffraktion 
 
Nogle ønsker eller forslag til nye foredrag?  



Jens W. Clausen 

Institut for Kemi 



Løft af kemifaget i gymnasieskolen 

Baggrund:  
Faget er presset af bl.a. gymnasiereformen. 
Hvordan kan vi som institut hjælpe. 
 
Forslag: 
”Et aktuelt, let tilgængeligt (for lærer og elev) og 
direkte brugbart hæfte med præsentationer af 
aktuel forskning, relaterede øvelser og med 
tværfaglig perspektivering samt perspektivering til 
fagets og forskningens direkte anvendelse i 
samfundet.” 



Temahæfte 
 

• Hæftet skal være gratis og skal kunne hentes fra 
vores hjemmeside 

 

• 1 – 2 hæfter om året med aktuelle temaer 

 

• Skal medvirke til øget interesse for faget 

 

• Skal få flere til at vælge at læse kemi 
- og selvfølgelig helst i Aarhus 

 

 

 

 

 

 



Temahæftets ramme  
• Rammen skal være i et let genkendeligt design og opsætning. 
  
       Opsætning – fast indhold 
• Historiesætning. I hvilken overordnet ramme kan temaet placeres? 
• Tværfaglig perspektivering (til andre gymnasiefag/andre fagligheder på 

naturvidenskab. 
• ”Tragtfortælling” – fra den brede ramme til konkrete forsøg. 
• Videre læsning. 

 
• Forskerprofil. Præsentation af mennesket bag forskningen.  
• Studieprofil. Præsentation af en studerende, der har ”fingrene” i temaet, så de 

studerende kan se sig selv i forskningen. 
 

• Praktisk afsnit. Forsøg, modeller – ”hands on”. Helt centralt og højt vægtet i 
hæfterne. 

• Billeder. Mange billeder. 
• Lærervejledning på ca. ½ side. Skal eventuelt distribueres særskilt via hjemmeside 

(så eleverne ikke har den i hæftet).  
– Evt. ekstramateriale på hjemmeside (video af forsøg?) 
 

• ”Kemi i virkelighedens verden” – praktisk anvendelse, beskæftigelsesmuligheder, 
industri. 
 



Temahæftet skal være supplerende 



Temahæftet – hvor er vi nu? 

• Vi har fået mange gode input 

 

• I løbet af maj laver vi et 
grafisk udkast til design 

 

• Til efteråret vil vi lave et 
hæfte med hjælp  fra nogle af 
jer og få respons på form, 

indhold og vægtning. 



Temahæftet – hvad har vi brug for? 

• At I giver os flere input! 

 

• Hvad er ”Need to have ” og hvad 
er ”Nice to have”? 

 

• Hvilke ideer og opsætninger fra 
andet materiale skal vi  
inspireres af? 
– (Hvilke skal vi ikke?) 

 

• Frivillige der på kunne tænkes at 
være med i en redaktionskomite, 
så vi får tilpasset materialet til 
målgruppen.  

 

 



Jens Holbech 

Science & Technology 



tilbud til dig og dine elever 
På ”Hele” fakultetet 
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Jens Holbech, 
Science and Technology 



Gymnasielærerdage 

• Astronomidag  

• Biologilærerdag  

• Fysiklærerdag  

• Geografilærerdag  

• Idrætslærerdag  

• Kemilærerdag   

• Matematiklærerdag  

• Nanosciencedag  

• Teknologihistorielærerdag  
 

• - følg med i datoer og program på scitech.au.dk/gymnasielaererdag 

22 



Center for Science uddannelse 

• Kurser og arrangementer for gymnasielærere 
• Udviklingsprojekter i gymnasieskolen 
• Undervisningsudvikling. Fx elektroniske stemmesendere 

(”clicker”) til hver elev 
 
 
 

• Nyhedsbrev på cse.au.dk 
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Ingeniørhøjskolen, nu en del af Aarhus 

Universitet 

• oplagt mulighed for, at gymnasieeleverne kan teste deres teori 
fra lærebøgerne på virkelige problemstillinger. 

• eksempler på ingeniør-SRP-projekter kunne være "Hjertet som 
pumpe" eller "Fysik i vindmøller” 

24 

 



UNF Aarhus 

Ungdommens naturvidenskablige Forening 
 

• Afholder aftenforedrag for gymnasieelever og klasser og 
• Summercamps:  

fx Chemistry Camp, på AU, den 21.-27. juli 
 

• Se aarhus.unf.dk 

25 



Forskningens døgn: temaet SMART 
ENERGI 
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› 03. maj 2013 
› Mød  forskningsfelter som eksempelvis bioenergi, 

vedvarende energi, miljøret, klimakommunikation, 
brændselscelleteknologi, solcelleenergi, brintbiler, smart-
grid-teknologi, klimatilpasning, miljøpædagogik, 
bæredygtighed…. 

› Se au.dk/fd 



Forskerspirer 
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› Indberetning af forskerkontakt         31. maj 2012 
› au.dk/tv/forskerspirer 
 

 

http://www.au.dk/forskerspirer


Studiepraktik 
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› 500 3. g-elever deltog i tre dages studiepraktik på AU’s 
naturvidenskabelige bacheloruddannelser – herunder 
kemiuddannelserne – onsdag-fredag i uge 43. 
Samme tid og sted igen til efteråret 
 

› Tip gerne eleverne om at de kan søge i september. 
› Mere info på Studiepraktik.nu 



Offentlige foredrag i 
Naturvidenskab 

• Over 12.000 tilmeldte her i foråret. 

• Nu i Aarhus, Herning, Horsens og Vejle 

• Nyt tilbud: live-streaming til gymnasier langt fra Aarhus 

• Følg med på scitech.au.dk/foredrag 
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Det Rullende Universitet 
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Lad vores universitetsstuderende og forskere overtage 
undervisningen på dit gymnasium for én dag 
 
• Klasseundervisning af studerende 
• Fællestimeforedrag af forsker 
• Præsentation af studier og studieliv 

 
• Rekruttering af kommende gymnasielærere 

 
• Læse mere på dru.au.dk 



Nyhedsbrev til gymnasielærere 

• Abonnér på AU’s nyhedsbrev til 
gymnasielærere i naturvidenskabelige fag 

• scitech.au.dk/nyhedsbreve 


