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Medaljer til inspirerende gymnasielærere
– et nyt initiativ fra SNU

At have en inspirerende gymnasielærer i
matematik, fysik eller kemi kan nemt være
afgørende for, om man bliver interesseret i faget
og får en god indgang til at forstå sin natur-
videnskabelige og tekniske omverden. For
mange er det også en vigtig faktor i forbindelse
med studievalg – om man har mod på en
videre uddannelse på det naturvidenskabelige
eller tekniske felt.

Selskabet for Naturlærens Udbredelse har
i knap 200 år arbejdet for at fremme den
naturvidenskabelige og tekniske formidling, og
har i en årrække uddelt medaljer til dygtige
videnskabsjournalister og andre fremtrædende
formidlere af naturvidenskab til den brede of-
fentlighed – fx redaktør Niels Blædel, profes-
sor Ove Nathan og lektor Jens Martin Knudsen
samt Experimentariums direktør Asger Høeg.

Nu sætter Selskabet fokus på den vigtige
formidling i gymnasiet og vil i de kommende
år uddele H.C. Ørsted Medaljer til inspirerende
gymnasielærere indenfor SNUs fagkreds. Sel-
skabets direktion vil basere sig på indstil-
linger fra rektorer landet over, og vil begyn-
de med at nedsætte et lille ekspertpanel, der
nærmere formulerer kriterierne for tildeling.
Et af kriterierne kunne være antallet af elever
hos den pågældende lærer, som bagefter starter

på en naturvidenskabelig eller teknisk uddan-
nelse. Også elevdeltagelse i konkurrencer som
fx Unge Forskere eller fagolympiader kunne
tælle med sammen med andre objektive kri-
terier – og så naturligvis en mere fri beskrivel-
se af den høje undervisningskvalitet fra rektor,
gerne suppleret med udtalelser fra elever.

Som optakt til denne serie “gymnasielærer-
medaljer” vil der allerede i år blive uddelt
en H.C. Ørsted Medalje til en kendt gym-
nasielærer, der dog får medaljen på en lidt
bredere baggrund – ikke alene for sin under-
visning og evne til at inspirere sine elever til
at gå videre ad den teknisk-naturvidenskabelige
vej, men også for andre formidlings-initiativer.
Rektor Jannik Johansen, Frederiksberg Gym-
nasium, vil få tildelt medaljen for sin
mangeårige idérige indsats for naturvidenska-
belig formidling både i og uden for skolen –
som idémanden bag Experimentarium og dets
mangeårige bestyrelsesformand, som igangsæt-
ter af Forskerspire-ordningen og drivkraft også
i mange andre sammenhænge, fx bag nogle af
de tidlige digitale undervisningsmidler i natur-
videnskab. Der vil på www.naturvidenskab.net
blive offentliggjort nærmere detaljer om, hvor,
hvordan og hvornår uddelingen vil finde sted.

Dorte Olesen, Præsident for SNU

Til venstre: Ørsted Medaljen – forside og bagside. Til højre: Jannik Johansen, som modtager medaljen i 2012.


