
En gang om året holder vi Y-dag, hvor 1.y, 2.y og 3.y sam-
les og laver aktiviteter sammen. Tidligere temaer har fx 
været ”CSI”, ”Molekylær gastronomi” og ”Kemi, matema-
tik og fysik – en fryd for øjet”. Det er en super hyggelig 
dag, hvor I får masser af muligheder for at tale sammen 
på tværs af klasserne.

På Egaa Gymnasium tilbyder vi interesserede science- 
elever deltagelse i forskellige konkurrencer. Billedet 
nedenfor viser tre piger fra 1.g som var til EM i Science 
i Estland i 2016.

Du kan også få mulighed for at være elevmedhjælp ved 
besøg i Egaa Lab. Her kommer folkeskoleklasser på besøg 
med deres lærer og laver eksperimentelt arbejde i kemi. 
Måske en lejlighed til at hilse på din gamle fysik/kemi- 
lærer :-)

I 2016 havde vi for første gang åbent hus en lørdag med 
Science Sjov . Børn i alle aldre var på besøg og lavede små 
eksperimenter og hørte gymnasieeleverne holde oplæg.

KE, MA, Fy - studieretningen er adgangsgivende til stort 
set alle videregående uddannelser.

Vi har spurgt mange af vores tidligere KE, MA, Fy - elever 
om, hvad de laver efter gymnasiet 

- og det kan siges ganske kort -

De vælger alle mulige forskellige studier efter gymnasiet!

De fleste studerer dog videre på sundhedsvidenskabe-
lige uddannelser (fx medicin) og naturvidenskabelige/ 
ingeniørfaglige uddannelser. Men vi ser også, at de 
vælger fx filosofi, sociologi og erhvervsøkonomiske 
uddannelser.

Mulighederne er åbne og Mange.

Parabenfri shaMPoo 
- hvad er ProbleMet?
 
duracell-kaninen kører løs i reklaMerne 
- Men kan det betale sig at købe de  
dyrere batterier?
 
hvor ”fedt” er det lige at sPise  
PoMMe frites?

neglelak uden keMi - kan Man det?

er coca-cola værre at drikke end sPrite?
 
hvad er MikroPlast? 

hvornår er lægeMidlet ude af kroPPen?

keMi, MateMatik, fysik

Ovenstående er eksempler på elevspørgsmål  
- du kan undersøge dem og finde frem til et svar på 
KE, MA, Fy - studieretningen

hvad kan jeg blive?alt det andet...
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KEMI, MATEMATIK, FYSIK
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Matematik er både abstrakt og logisk, og du vil lære, 
hvordan du kan få glæde af dette i praksis. Du vil nem-
lig opleve, at du anvender dine matematikfærdigheder 
i både kemi og fysik. Derfor er matematik et vigtigt 
redskab. Matematik kan bidrage med løsningsmodeller 
for mere komplekse problemstillinger, som fx i beskri-
velsen af hvor hurtigt et bestemt lægemiddel optages 
og udskilles fra kroppen. Lægemidlet kan du have 
fremstillet i kemi.

Selvom kemi er et undersøgende fag, hvor vi ofte ser på 
hverdagens spørgsmål, så vil du på kemi A også møde 
emner, der er lidt mere ”akademiske”. Vi skal fx også 
arbejde med orbitalteori, moderne analysemetoder 
som IR- og NMR-spektroskopi og energiforhold ved 
kemiske reaktioner.

I løbet af de tre år vil du opleve, at der også kan være 
samarbejde med et eller flere af fællesfagene. Det kun-
ne være et forløb med fysik og historie - eller kemi og 
biologi, hvor vi vil tage vores nye Food Lab i brug. Men 
langt det meste af tiden, vil der dog være enkeltfaglig 
undervisning. Et godt tværfagligt samarbejde bygger 
nemlig på god faglig basisviden.

På Egaa Gymnasium prioriterer vi, at undervisningen i 
kemi, matematik og fysik opfattes relevant og vedkom-
mende, og du har derfor som elev stor indflydelse på, 
hvilke temaer vi arbejder med i undervisningen.

Du får lejlighed til at udfolde dine kreative evner, bl.a. 
når der skal planlægges og udføres eksperimenter. Mo-
tivation og nysgerrighed pirres, når du selv er med til at 
bestemme hvilke problemstillinger, der skal undersø-
ges i laboratoriet.

Vi anvender mange forskellige metoder til at anskue-
liggøre det faglige stof, således at du får en bred faglig 
viden på højt niveau og kendskab til en vifte af eksperi- 
mentelle metoder.

Vi tager gerne på tur ud af huset og besøger fx uni-
versiteter og virksomheder for at se ”virkelighedens” 
naturvidenskab.

Som Kemi A elev får du viden, så du kan forholde dig 
reflekterende til mediernes fremstilling af naturviden-
skabelige emner - og du bliver i stand til at vurdere 
indholdet.

Kan man forestille sig en verden uden kemi eller kemi-
kere - nej vel? Vil du være med til at forme fremtiden? 
Hvis ja, så er studieretningen med Kemi A, Matematik A 
og Fysik B måske noget for dig. Du bliver i alle tilfælde 
klædt godt på til videre studier.

På Egaa Gymnasium opfatter vi kemi som et fag, hvor vi 
undersøger ting eller påstande - fx med udgangspunkt 
i shampoo fra Matas. For at forstå problematikken, 
skal vi finde ud af, hvad en paraben er, hvorfor den er 
i nogle shampooer og ikke i andre, og hvad problemet 
egentlig er med parabener, siden Matas fremhæver, at 
deres produkter er parabenfrie. Dette kræver en basal 
teoretisk forståelse af relevante stofområder, som man 
kombinerer med eksperimentelt arbejde.

Skal vi finde svaret på, om det kan betale sig at købe de 
dyre Duracell batterier, eller vil vi finde ud af, hvor-
dan moderne Li-batterier virker, så mobiltelefonen og 
Tesla-bilen ikke hele tiden skal tilsluttes en stikkon-
takt, så er vi nødt til at kombinere viden fra både fysik 
og kemi. Til analyse af data fra eksperimenterne får vi 
brug for viden fra matematik.

studieretningsfag og saMsPil hverdagen På  
egaa gyMnasiuM
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