
Lærervejledning for magnetiske nanopartiklers 

anvendelse i kemiundervisningen (eller biokemi) 

Magnetiske nanopartikler er et relevant forsøg, da det er et interessant forskningsområde og 

anvendelsesmulighederne er brede. Eksperimentet kan laves for at forstå helt basale dele af 

videnskaben, til den brede tværfaglige forståelse der skal til for at forstå anvendelsesmulighederne til 

fulde. Derfor egner det sig godt som et gymnasieforsøg, som kan bruges til alt fra at inspirere eleverne, til 

et længere tværfagligt forløb på tværs af kemi, fysik og biologi. Magnetiske nanopartikler kan også 

benyttes i introforløbene på STX (NV) og HF (naturvidenskabelig faggruppe). 

Magnetiske nanopartikler er et bredt eksperiment, som giver gode muligheder for at udfolde sig på mange 

niveauer inden for kemi. Men vigtigere er de spændende perspektiveringer, som der er i forsøget. 

Magneterne er et nyt materiale, som bruges i forskning i lige fra computere til kræftmedicin. 

Inden for kemi C kan øvelsen bruges som et demonstrationsforsøg for at vække den naturvidenskabelige 

interesse hos eleven, og man kan snakke om de kemiske stoffer man bruger, deres tilstandsformer, 

gennemgå reaktionsskemaer for reaktionen og give eleverne en elementær forståelse af kemi. Man kan 

yderligere dykke ned i redoxreaktioner, elektronegativet på højere niveau, hvor eleverne også selv kan lave 

forsøget og gå mere i dybden med de elementære områder. 

Niveau Teori 

Kemi C Basis teori indenfor: 

Stoffers opbygning, 

Tilstandsformer, 

Reaktionsskemaer, 

Kemiske reaktioner, 

Eksperimentelt arbejde evt. som demonstrationsforsøg 

Kemi B Uddybelse af C-niveau stof, 

Redoxreaktioner, 

Selvstændigt eksperimentelt arbejde 

Mere om laboratoriesikkerhed 

Kemi A Dyb forståelse af de klassiske begreber ovenfor, samt en 

større helhedsmæssig forståelse. F.eks. hvordan stoffers 

opbygning har en betydning på 

elektronegativitetsforskelle, hydrofobe/hydrofile 

områder og hvad dette har at gøre med magnetisme. 

Det er desuden her, at samspillet med andre fag som 

biologi og fysik kan blive rigtig relevant. 

 



Lærervejledning for magnetiske nanopartiklers 

anvendelse i fysikundervisningen 

Magnetiske nanopartikler er et relevant forsøg, da det er et interessant forskningsområde og 

anvendelsesmulighederne er brede. Eksperimentet kan laves for at forstå helt basale dele af 

videnskaben, til den brede tværfaglige forståelse der skal til for at forstå anvendelsesmulighederne til 

fulde. Derfor egner det sig godt som et gymnasieforsøg, som kan bruges til alt fra at inspirere eleverne, til 

et længere tværfagligt forløb på tværs af kemi, fysik og biologi. Magnetiske nanopartikler kan også 

benyttes i introforløbene på STX (NV) og HF (naturvidenskabelig faggruppe). 

Magnetiske nanopartikler er et bredt eksperiment, som giver gode muligheder for at udfolde sig på mange 

niveauer inden for fysik. Men vigtigere er de spændende perspektiveringer, som der er i forsøget. 

Magneterne er et nyt materiale, som bruges i forskning i lige fra computere til kræftmedicin. 

Inden for fysik C kan øvelsen bruges som et demonstrationsforsøg for at vække den naturvidenskabelige 

interesse hos eleverne, og man kan snakke om de kemiske stoffer man bruger, deres opbygning, 

magnetisme og basal intuition omkring kræfter. På højere niveau kan man yderligere dykke ned i 

kvantemekanik, og eleverne kan selv lave forsøget, tegne kræftdiagrammer og gå mere i dybden med 

magnetisme og strøm. 

Niveau Teori 

Fysik C Basis teori indenfor: 

Stoffers opbygning, 

Magnetisme og poler, 

Kræfter, 

Eksperimentelt arbejde evt. som demonstrationsforsøg, 

Fysik B Uddybelse af C-niveau stof, 

Selvstændigt eksperimentelt arbejde, 

Kvantemekanik 

Fysik A Dyb forståelse af de klassiske begreber ovenfor, samt en 

større helhedsmæssig forståelse. F.eks. hvordan 

magnetisme hænger sammen med strøm, og der kan 

med fordel perspektiveres til anvendelsesmulighed som 

kræftmedicin eller elektronik. 

Forløbet lægger desuden op til at snakke om 

begrænsningerne ved den klassiske mekanik og prikke til 

kvantemekanik. 

Det er desuden her, at samspillet med andre fag som 

biologi og kemi kan blive rigtig relevant. 



Lærervejledning for magnetiske nanopartiklers 

anvendelse i biologiundervisningen 

Magnetiske nanopartikler er et relevant forsøg, da det er et interessant forskningsområde og 

anvendelsesmulighederne er brede. Eksperimentet kan laves for at forstå helt basale dele af 

videnskaben, til den brede tværfaglige forståelse der skal til for at forstå anvendelsesmulighederne til 

fulde. Derfor egner det sig godt som et gymnasieforsøg, som kan bruges til alt fra at inspirere eleverne, til 

et længere tværfagligt forløb på tværs af kemi, fysik og biologi. Magnetiske nanopartikler kan også 

benyttes i introforløbene på STX (NV) og HF (naturvidenskabelig faggruppe). 

Magnetiske nanopartikler er et bredt eksperiment, som giver gode muligheder for at udfolde sig på mange 

niveauer inden for biologi. Men vigtigere er de spændende perspektiveringer, som der er i forsøget. 

Magneterne er et nyt materiale, som bruges i forskning i lige fra computere til kræftmedicin. 

Inden for biologi C kan øvelsen bruges som et demonstrationsforsøg for at vække den naturvidenskabelige 

interesse hos eleverne, og man kan snakke om den naturvidenskabelige metode, laboratoriesikkerhed, 

kroppens anatomi samt perspektivere forsøget til moderne kræftmedicin (også meget relevant i biokemi!). 

På højere niveau kan eleverne få lov til selv at lave forsøget og gå mere i dybden med de elementære 

områder. 

Niveau Teori 

Biologi C Basis teori indenfor: 

Naturvidenskabelig metode, 

Eksperimentelt arbejde – evt. som demonstrationsforsøg, 

Laboratoriesikkerhed, 

Perspektiverer til relevant kræftmedicin, 

Kroppens anatomi 

Biologi B Uddybelse af C-niveau stof, 

Selvstændigt eksperimentelt arbejde 

Biologi A Dyb forståelse af begreberne ovenfor, samt en større 

helhedsmæssig forståelse. F.eks. hvordan magnetisme og 

kroppens anatomi hænger sammen i moderne 

kræftmedicin. 

Det er desuden her, at samspillet med andre fag som 

fysik og kemi kan blive rigtig relevant. 

 

 



Lærervejledning for magnetiske nanopartiklers 

anvendelse i tværfalige projekter 

Arbejdet med magnetiske nanopartikler giver gode muligheder for tværfagligt samarbejde på flere 

niveauer. Et studieretningsforløb med inddragelse af fysik og kemi og biologi er en mulighed, eller et 

projekt imellem 2 af fagene på tværs.  

Forsøget er desuden godt egnet til et tværfagligt projekt med fysik, biologi og kemi, hvor man kan inddrage 

anvendelsesmulighederne og gå i dybden med en af dem. Eksempler kan være kræftmedicin, hvor 

kombinationen af alle fag er relevant.  

For at forstå hele processen fra syntese af magnetiske nanopartikler til helbredelsen af kræft, kræver det 

en forståelse af den kemiske syntese af magnetiske nanopartikler, kroppens anatomi, basal viden om kræft, 

hvilke kemiske stoffer der er giftige for kroppen (laboratoriesikkerhed kan her inddrages), magnetisme og 

grundlæggende naturvidenskabelig viden.  

Et andet projekt kunne være samspillet mellem kemi og fysik, hvor man kunne gå i dybden med 

informationsteknologi, hvor nanopartikler er det nye skud på stammen. Her er det både vigtigt at have en 

forståelse af den kemiske syntese, den fysiske anvendelse af magneterne, samt de udfordringer 

teknologien står overfor (her må man snuse lidt til kvantemekanik, da partikler opfører sig anderledes på 

nanoskala), for at kunne lave det helt rigtige produkt. De samme emner og problematikker går også igen, 

hvis man undersøger nanomagneter som støddæmpere fra dagligdagseksempler til ved større anlæg som 

broer eller atomkraftværk.  

 

 


