
Kursus i kemi og fagdidaktik 
 
Program 
 
Onsdag d. 15. marts 2017 
13:00                 Ankomst og indkvartering 
13:30                 Velkomst ved Hanne Thomsen og Vibeke Richter Foërsom 
13:45 – 15:30  Nyt fra Fagkonsulenten ved Keld Nielsen 
Kaffepause 
16:00 – 17:30  Visualisering i Kemiundervisningen ved Heidi Graversen og Sif Sørensen (Egå 
Gymnasium) 
18:00 – 19:30   Middag 
19:30 – 21:30  Årets studentereksamensopgaver 
                           STX: Annette Nyvad, Kolding Gymnasium 
                           HTX: Dorte Lind Damkjær, Vejle Tekniske Gymnasium 
  
Torsdag d. 16. marts 2017 
8:00 – 9:00       Morgenmad 
9:00 – 10:00     Udveksling af gode ideer til undervisningen 
10:15 - 11:45  Foredrag - Naturvidenskaben i retfærdighedens tjeneste: perspektiveret til 
undervisning og med vægt på det kemifaglige. 
Abstract: 
Hvis man ser CSI eller en af de mange lignende serier, er man jo nok næppe i tvivl om 
naturvidenskab er en vigtig del af moderne politiarbejde, i form af eksempelvis retsmedicin, 
retskemi, antropologi og kriminalteknik. 
I virkeligheden render det videnskabelige personale (heldigvis) ikke så meget rundt og sparker 
døre ind og bliver skudt på, og det kan godt være, at det tager lidt længere end 45 minutter at 
finde ud af, hvad der er sket i en given sag. 
Dette ændrer dog ikke på at det både er spændende og vigtigt arbejde. I dette foredrag vil jeg 
forsøge at skabe et overblik over hvad virkelighedens retsmedicinere og retskemikere foretager sig 
i forbindelse med drab, forgiftninger, personfarlig kriminalitet, misbrug og misbrugsstoffer — 
naturligvis krydret med relevante eksempler og røverhistorier. 
 

Ved Retskemiker, cand.polyt. Martin Worm-Leuenhardt 
 
11:45 – 12:45   Frokost 
12:45 – 15:15   Workshop: På sporet med naturvidenskaben.  
Abstract: 

Der er sket en forbrydelse, og vi er ved at drukne i spor, men mangler friske øjne til at hjælpe os med at 

analysere dem, så hvis du kunne tænke dig at være kriminaltekniker, retsmediciner eller retskemiker, så er det 

lige dig vi har brug for! 

"På sporet med naturvidenskaben" vil lære dig hvordan man bestemmer dødstidspunkt, identificerer gifte og 

misbrugsstoffer og analyserer DNA-spor i praksis samt give dig en forståelse for metodernes principper, 

styrker og begrænsninger, der vil gøre dig i stand til at bidrage til opklaringen med analyse og fortolkning af 

spor og resultater. 



Ved Projektkoorodinator, cand.scient, Linda Ahrenkiel og Retskemiker, cand.polyt. Martin Worm-Leonhard 
 
15:15 – 15:45 kaffepause 
15:45 - 16:30 Retsmedicin og retskemi som didaktisk værktøj 

Abstract: 

Kriminalgåder og polititekniske undersøgelser er et meget populært tema i underholdningsindustrien, og 

rigtig mange skoleelever følger med i forskellige TV-serier baseret på emnet. Emnet retsmedicin kan hermed 

give naturfagslærere en mulighed for at fange eleverne med nogle mere spektakulære eksempler, end man 

normalt krydrer undervisningen med, som endvidere har den fordel, at de er konkrete og dermed lette at 

forholde sig til. 

Foredraget tager udgangspunkt i aktiviteter baseret på kriminalteknik og retsmedicin. Foredraget indeholder 

bla. eksempler på muligheder for at opstille kriminalgåder og inddrage forskellige faglige emner og 

tværfaglige samarbejder i opklaringen af disse. 

Endvidere vil vi diskutere hvorledes man kan bygge et narrativ omkring undervisningen, og derigennem 

engagere sine elever, baseret på vores egne oplevelser og overvejelser i forbindelse med udvikling og 

afholdelse af undervisningsforløb og -aktiviteter baseret på kriminalteknik og retsmedicin.   

Ved Projektkoorodinator, cand.scient, Linda Ahrenkiel        
  
16:45                 Nyt fra Kemilærerforeningen, ved Lis Hjæresen Formand 
19:00                 Festmiddag og kollegialt samvær 
  
Fredag d. 17. marts 2017 
8:00 – 9:00       Morgenmad 
9:00 – 11:30 Strukturkemi i gymnasiet. 
Næsten al kemi, hvad enten det er teoretisk, medicinal, materiale eller organisk, forudsætter indsigt i 

strukturen af det stof man enten forsøger at lave eller har lavet. Den altovervejende måde at opnå den viden 

er ved at bruge røntgenkrystallografi. En sådan ”krystalstruktur” indeholder både ufattelig nøjagtig præcis 

geometrisk information af det enkelte molekyle eller enhed, samt ligeså præcis information om den 

indbyrdes position af alle molekylerne i den faste fase. 
Krystalstrukturer deponeres universelt i Cambridge Structural Database (CSD). Heri ligger information om alle 

kendte (>850,000!) krystalstrukturer. Gennem en fælles investering fra alle danske universiteter er der nu 

adgang til den database for alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, dermed også for alle gymnasier. Det er 

en guldgrube af information, men ikke nok med det har firmaet bag også udviklet avancerede og samtidig 

pædagogiske redskaber til at søge og lege med strukturerne i databasen. 
Det er derfor helt oplagt at udnytte dette lager af information til at lære gymnasie-elever om strukturkemi. 

Det vil være oplagt at have et forløb om strukturkemi, der indeholder lidt om hvad krystaller i det hele taget 

er, hvordan man måler en struktur, og om molekylære geometrier og dimensioner på det molekylære niveau. 
I mit indlæg vil jeg forklare lidt om baggrunden for metoden, samt introducere jer til brugen af 

programmerne der er lavet til udnyttelse af CSD. Jeg vil også komme med nogle forslag til konkrete opgaver 

og undervisningsforløb, samt vise hvor man kan hente mere inspiration. 
  
ved Jacob Overgaard, Århus Universitet 
  
 11:45 – 12:00   Evaluering 
12:00 – 13:00   Frokost og derefter afrejse 
 


