Tematiseret undervisning
Vibeke Axelsen, Kemilærerforeningen
Status fra et udviklingsarbejde. I det seneste skoleår har en lille arbejdsgruppe arbejdet ihærdigt med
at beskrive en række undervisningsforløb til kemi C/
B/A. Forløbene er opbygget helt tematiserede, og de
vil indeholde forslag både til litteratur og eksperimenter. Her følger status fra udviklingsarbejdet.
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Arbejdsgruppen består af Dorthe Christensen,
Dronninglund Gymnasium, Nina Zangenberg og
Hanne Stenholt, Silkeborg Gymnasium, Annette
Nyvad, Kolding Gymnasium, Gert W. Bergstein
og Laila Knudsen, Horsens Statsskole, Gunhild
Kjeldsen, Marselisborg Gymnasium, Johanne
Jensen, Aalborg Katedralskole, Karen Schou,
Mulernes Legatskole, Mogens Jensen, Science
Lab, Syddansk Universitet og Vibeke Axelsen,
Midtfyns Gymnasium.
Udviklingsprojektet har fået bevilget midler fra UVM og er søgt i et samarbejde mellem
Kemilærerforeningen og daværende Kemisk
Institut, Syddansk Universitet, nu Institut for fysik og kemi, SDU.
Gruppen har indtil videre arbejdet med følgende emner, her nævnt med nogle ganske kor-

te stikord fra de stofområder, som de omhandler.
Alle forløbene vil indeholde kernestof, men også
være udbygget med en del supplerende stof.
• Smykkekemi: metaller og redoxreaktioner.
• Hårpleje: kemisk binding, syre-basekemi,
kondensationsreaktioner, aminosyrer, estere,
uorganisk kemi.
• Moderne materialer: carbonhydrider, polymerisationsreaktioner, syntetiske og naturlige polymere og nanoprodukter, designermaterialer.
• Farlige weekendtrips: funktionelle grupper
i organisk kemi, opløselighed, virkemåde og
farlighed.
• Slik: stoffers opbygning, carboxylsyrer, aldehyder, ketoner og estre, kulhydrater, fedtstoffer, farvestoffer.
• Functionel food: estere, overgangsmetaller, opløselighed, reaktionshastighed, biologisk aktive
makromolekyler, struktur- og isomeriforhold,
organisk kemi, kemisk binding.
• Biobrændsel/bæredygtig kemi: biokemi, enzymer, katalysatorer, kulhydrater/organisk kemi, redoxkemi, energiberegninger (elektrokemi, elektrolyse, brændselsceller), komplekskemi (brintpillen), lagring af brint).

Gunhild Kjeldsen arbejder med en metode til at bestemme paraben-indholdet i f.eks. shampoo ved hjælp af
HPLC. Desuden vil en TLC-metode til påvisning af de forskellige parabener være en del af materialet.
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Opløsninger til bestemmelse af nikkel og kobberindhold i smykker.

se med et estimeret tidsforbrug samt, som nævnt,
forslag til litteratur og eksperimentelt arbejde.
Det har været rigtig sjovt og udbytterigt at deltage i denne arbejdsgruppe. Tak til alle deltagerne. Jeg håber at kunne trække på deres arbejdskraft en anden gang. Illustrationerne er fra dagen
i Science Lab i Odense.
◊
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Sidstnævnte emne blev startet af en af grupperne på Gl. Vindinge-kurset i Nyborg, og arbejdsgruppen fik så lov til at arbejde videre med deres
foreløbige arbejde.
Der har været afholdt to seminarer, hvoraf det
første hovedsageligt var et brainstormmøde, hvor
mange ideer kom på bordet. Det andet seminar
blev delvist afholdt i Science Lab på SDU, hvor
der blev afprøvet en række forskellige eksperimenter, både gammelkendte og helt nye ideer.
Mange eksperimenter vil kunne laves hjemme
på skolen, men enkelte vil muligvis gøre brug af
apparatur, som man ikke har hjemme på skolen,
men så kan man måske med fordel besøge et universitet, f.eks Science Lab og udføre det eksperimentelle arbejde der.
I den mellemliggende periode har gruppens
deltagere afprøvet forløbene og justeret disse. De
samlede beskrivelser vil blive publiceret på kemis
hjemmeside på EMU’en i løbet af sommerferien, og de vil indeholde bl.a. en forløbsbeskrivel-
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