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H.C. Ørsted i børnehøjde
for voksne
Det foreliggende hæfte H.C. Ørsted i børnehøjde for voksne er udarbejdet med
henblik på at inspirere fagprofessionelle i dagtilbud og indskoling til at involvere børn
i udforskningen af naturen og dens fænomener og i den naturvidenskabelige praksis.
Hæftet præsenterer ideer til aktiviteter, som kan understøtte den fortælling om den
danske videnskabsmand Hans Christian Ørsted, som præsenteres i hæftet H.C. Ørsted
i børnehøjde. Hans Christian Ørsted eller blot H.C. Ørsted er kendt som fysikeren,
der i 1820 som den første i verden påviste sammenhængen mellem elektricitet og
magnetisme og dermed opdagede elektromagnetismen. Det var en epokegørende
opdagelse, der skabte forbløffelse i datidens internationale videnskabelige samfund
og for alvor satte fart i forskningen og anvendelse af denne. H.C. Ørsteds opdagelse
er baggrunden for, at vi i dag lever i et gennemelektrificeret samfund.
Udover en række forslag til naturvidenskabelige aktiviteter med børn, indeholder H.C.
Ørsted i børnehøjde for voksne en præsentation af fortællingens fem hovedpersoner,
der udover H. C. Ørsted er de tyske videnskabsfolk Carl Friedrich Gauss, Alexander
von Humboldt, Wilhelm Eduard Weber og Heinrich Christian Schumacher, deres
indbyrdes relationer samt det naturvidenskabelige indhold i H.C. Ørsted i børnehøjde.
Fortællingen om Ørsted og de tilknyttede aktiviteter skal give børn en oplevelse af,
at naturvidenskaben er en menneskelig konstruktion, og derfor involverer følelser,
tanker, håb og drømme. Det er vores håb, at børn i mødet med fortællingen og
aktiviteterne vil undre sig, stille spørgsmål og skabe deres egen fortælling om naturen
og naturvidenskab. Og husk at noget er først en fortælling, når nogen erfarer nogets
deltagerperspektiv.
H.C. Ørsted i børnehøjde og H.C. Ørsted i børnehøjde for voksne udgives i LSULs
skriftserie Science i børnehøjde, der har til formål at tilbyde fagprofessionelle
i dagtilbud og indskoling praktiske eksempler og forslag til aktiviteter, der
med udgangspunkt i børns nysgerrighed kan understøtte og stimulere børns
interesse for naturen og dens fænomener, og teknologien og dens anvendelse
samt matematik som barnets redskab til at beskrive og analysere naturens og
teknologiens fænomener. Science i børnehøjde er udviklet i et samarbejde mellem
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fagprofessionelle fra dagtilbud og indskoling og forskere i matematikkens og
naturfagenes didaktik fra Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og
Læring (LSUL). Samarbejdet afspejler at udgangspunktet for arbejdet med at udvikle
materialet er, at læringspraksis og pædagogisk og fagdidaktisk forskning er hinandens
forudsætning.

H.C. Ørsted i børnehøjde: Fortællende og undersøgende
tilgang til naturvidenskab

I de seneste ti år har der været stort fokus på, hvordan interessen for naturvidenskab
blandt børn og unge kan styrkes. Mange børn og unge føler sig fremmedgjort
i forhold til naturvidenskab og har svært ved, at se det spændende ved
naturvidenskabens historieløse formler, fakta og procedurer. Det er her foreliggende
materiale H.C. Ørsted i børnehøjde, er udviklet med det formål allerede i dagtilbud
og indskolingen, at give børn en oplevelse af naturvidenskab som et menneskeligt
og kulturelt forehavende og dermed medvirke til, at børn ikke får en oplevelse af
naturvidenskab som noget goldt og verdensfjernt.
Materialet er udviklet i et samarbejde mellem fagprofessionelle fra dagtilbud
og indskoling samt forskere i matematikkens og naturfagenes didaktik fra LSUL.
Samarbejdet afspejler, at udgangspunktet for arbejdet med at udvikle materialet er, at
læringspraksis og pædagogisk og fagdidaktisk forskning er hinandens forudsætning.
Praksis er rammesat af, at daginstitutioner siden 2004 har arbejdet inden for
et lovgrundlag givet ved de pædagogiske læreplaner, der i dag omfatter seks
læreplanstemaer, herunder natur, udeliv og science og kultur, æstetik og fællesskab,
og at Folkeskolens formål forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til
at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse
for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med
naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.
Inden for denne formelle ramme har vi valgt at udvikle materialet med afsæt i en
pædagogisk og fagdidaktisk tilgang baseret på en fortællende og undersøgende
tilgang til læring af naturvidenskab. Vi tager således udgangspunkt i to gængse og
såvel nationalt som internationalt bredt anerkendte pædagogiske og fagdidaktiske
tilgange.
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Naturvidenskab som
fortælling
I bogen Uddannelseskulturen skriver den berømte og
internationalt anerkendte psykolog Jerome Bruner, at
det først og fremmest er gennem vores fortællinger, at vi
konstruerer en version af os selv i verden. Det er gennem
sine fortællinger, at en kultur giver sine medlemmer modeller
for identitet og handling. Selvom naturvidenskaben er
spændende og pirrer nysgerrigheden, så kan den godt virke
gold og virkelighedsfjern. Naturvidenskaben ville have langt
bedre kår, hvis også den blev opfattet som en fortælling om
mennesker, der erkendte og overleverede idéer. For det er
ikke alene de eksisterende idéer, der igennem historien,
fortællingen, skal overleveres - det er også bevidstheden
om, at man kan skabe nyt og udfordre de givne sandheder.
Billedet af naturvidenskab kan tydeliggøres ved at opfatte
naturvidenskaben som en historie om mennesker, der overvinder overleverede ideer.
Den græske filosof Aristoteles, der sammen med Platon regnes for den, der har haft
størst indflydelse på den vestlige verdens tanker, skrev i sit værk Poetik, at kunsten
at komponere gode fortællinger, er at efterligne menneskelig praksis. Netop denne
opfattelse af gode fortællinger har vi bestræbt os på følge i udviklingen af materialet
H.C. Ørsted i børnehøjde. Fortællingen er en invitation til at komme hinanden
nærmere, og beskæftige os med det, vi har at sige hinanden. Det vigtigste er ikke
altid, hvad vi fortæller – det vigtigste er, at vi fortæller. Specielt skal fortællingens
deltagerperspektiv fremhæves. Gennem aktiv deltagelse i fortællingen ophæves
adskillelsen mellem objekt og subjekt, mellem videnskabelig objektivitet og subjektiv
fortolkning. Som Bruner understreger, så er mening altid formuleret i fortællinger
og beretninger. Fortællinger er med til at skabe den verden, som vi møder, de
former vores erfaringer og viden. Fortællingen har endvidere den fordel, at den kan
involvere kognitive processer og rational tænkning, samtidig med at følelser også
kan inddrages. Gennem fortællingen personaliseres indholdet ved at fortællingens
personer formidles kognitive strukturer, konceptuelle systemer, forestillinger og
følelser.
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Undersøgende tilgang til
naturvidenskab
Den såkaldte IBSME-metode, hvor IBSME er et akronym for Iniquiry Based Science
and Mathematics Education, er nu i over ti år i lærings- og undervisningspraksis
og fagdidaktiske forskning blevet fremhævet som en metode med potentiale til at
styrke børns læring af og engagement i naturvidenskab. Metoden ligger vægt på
nysgerrighed og observation fulgt deltagerstyret problemløsning og undersøgelse.
Europa-Kommissionen udgav i 2007 rapporten ”Science Education Now: A Renewed
Pedagogy for the Future of Europe”, udarbejdet af en ekspertgruppe under
ledelse af den daværende franske ministerpræsident Michel Rocard. Rapporten
anbefaler en nytænkning af undervisning i og læring af naturvidenskab baseret på en
undersøgende tilgang til naturen, dens fænomener og teknologi. Det bør her noteres,
at den undersøgende tilgang kan sammenlignes med den naturvidenskabelige
arbejdsmetode, der er en organiseret måde at observere, stille spørgsmål,
undersøge og finde svar. Inden for naturfagenes didaktik støder man ofte på
begrebet barnet som forsker, der afspejler, at der er mange ligheder mellem det, den
naturvidenskabelige forsker gør, og det, som barnet gør. Der er naturligvis forskelle,
og det er væsentlige og meget afgørende forskelle. Forskeren arbejder bl.a. inden for
nogle akademisk definerede kriterier. Pointen er, at børn ligesom forskeren oplever en
naturlig nysgerrighed og glæde ved at udforske og undersøge. Nøglen til at involvere
barnet i naturvidenskabelige undersøgelser, er at observere barnet og understøtte
dets observationer af omgivelserne ved at stille spørgsmål og give brugbare hints.
Det handler om at skabe en undersøgende kultur i dagtilbuddet eller klasselokalet,
hvor der naturligt indbydes til at undersøge omgivelserne. Det er helt essentielt at
forstå børnenes brug af sproget, da dette ikke nødvendigvis har samme mening
som de voksnes. Selv meget små børn vil udforske naturen og forstå naturen
på deres egen måde. Gennem børnenes udforskning, konkrete handlinger
og dialog mellem børnene indbyrdes og børnene og den voksne opbygges
naturvidenskabelige begreber og bliver en del af børnenes sprog.

4

Fortællingen om H.C.
Ørsted
Fortællingen, der efterligner den menneskelige praksis, og lighederne mellem
børnenes undersøgelser og naturvidenskabsfolks opdagelser udfoldes i dette
materiale med udgangspunkt i den verdensberømte, danske naturvidenskabsmand
Hans Christian Ørsted eller blot H.C. Ørsted. Han er kendt som fysikeren, der i 1820
som den første i verden påviste sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme
og dermed opdagede elektromagnetismen. Det var en epokegørende opdagelse, der
skabte forbløffelse i datidens internationale videnskabelige samfund og for alvor satte
fart i forskningen og anvendelse af denne. Ørsteds opdagelse er baggrunden for, at vi
i dag lever i et gennemelektrificeret samfund.
Ørsted tog på mange og lange rejser, hvor han opsøgte Europas dygtigste forskere
og brugte meget tid på at drøfte forskellige teorier om naturlovene. Ørsted mente,
at indsigten i naturlovene i sig selv er meget mere værdifuld end de tekniske
fremskridt, som kommer bagefter. Desuden var han inspireret af den tysk filosof
Immanuel Kant, som mente, at det er muligt at tænke og diskutere sig frem til, hvordan
naturen er bygget op. Det er måske årsagen til at Ørsted specielt plejede omgang
med tidens fremmeste tyske videnskabsfolk som Johann Carl Friedrich Gauss, der
var matematiker, astronom, fysiker og geodæt, fysikeren Wilhelm Eduard Weber,
geografen Alexander von Humboldt og astronomen Heinrich Christian Schumacher.
På den måde fik han indsigt i den nyeste naturvidenskabelige forskning, ligesom
han fik mulighed for at foretage eksperimenter i laboratorierne, blandt andet i
Berlin og Göttingen. Under sine rejser skrev Ørsted breve til familie og venner
hjemme i Danmark, ofte i form af en rejsedagbog. Brevene giver os indsigt i Ørsteds
videnskabelige arbejder og møder med tidens førende videnskabsfolk, herunder
de ovenfor nævnte tyske forskere. Brevene viser, at naturvidenskaben har været
international i mere end to århundreder med personlige kontakter og samarbejde, der
ikke hæmmedes af afstand og nationale grænser. De viser den bemærkelsesværdige
hastighed, hvormed ny videnskabelig viden blev skabt i det nittende århundrede.
Således var tiden mellem Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen og den franske
fysiker og matematiker André-Marie Ampères korrekte teoretiske beskrivelse af
opdagelsens resultater kun 16 uger.
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Gennem hele livet samarbejdede H.C. Ørsted med sin storebror, Anders Sandøe
Ørsted, som i 1842 blev udnævnt til Danmarks statsminister. Hans Christian og Anders
Sandøe støttede hinanden, og brødrene fik markant indflydelse på den danske
guldalder. Forfatterne Adam Oehlenschläger og H.C. Andersen var ofte gæster hos
familien Ørsted i professorboligen i Studiestræde i København. Ørsted var en ivrig
deltager i det faglige og kulturelle liv i Danmark og forsynede bl.a. det danske sprog
med mere en 2000 nye ord, fordi han gerne vil have det danske sprog mere ind på
universitet og ind i naturvidenskaben. Mange af ordene bruges stadig, fx ilt, brint,
rumfang, vægtfylde, gnidningsmodstand, tankeeksperiment, udstråling, billedkunst,
sommerfugl, tidevand, mindretal og hyggelig.
Ørsted så det som en af sine vigtigste opgaver at udbrede kendskabet til
naturvidenskab i befolkningen, bl.a. gennem ”Selskabet for Naturlærens Udbredelse”,
der blev stiftet Ørsted i 1824. Ørsted mente, at naturvidenskaben lærer de unge at
skelne imellem sandt og falskt takket være eksperimenterne og den logiske tænkning.
Den opfattelse er vi vist mange, der deler. I den forbindelse er det værd at notere
sig, at begrebet almen dannelse i 1824 blev introduceret i Danmark af Ørsted, der i
en artikel i ”Nyt Aftenblad” anvendte begrebet til at sætte spørgsmålstegn ved den
ensidige satsen på de gamle sprogvidenskaber som middel til formal dannelse. Ifølge
Ørsted er det ikke så meget kundskabs-mængden, der må være målet for den højere
undervisning, men fornuftens stempel, der sættes på disse kundskaber. Som Ørsted
sagde: ”Det er ikke for Skolen, men for Livet man herved søger at danne sig”
Ørsteds liv og virke er en oplagt mulighed for at skabe en fortælling om
naturvidenskabens praksis, hvor videnskabspersonen i en social kontekst udforsker
og undersøger naturens fænomener. Fortællingen om Ørsted afspejler, at
naturvidenskaben er en menneskelig konstruktion, og derfor involverer følelser,
tanker, håb og drømme. Med henblik på, at skabe en fortælling, hvor børnene
oplever en rejse over en vis tidsperiode indeholder dette materiale en række forslag
til aktiviteter, der kan understøtte fortællingen.
Endvidere gives der en introduktion til fortællingens
hovedpersoner og deres indbyrdes relationer,
ligesom fortællingens vigtigste naturvidenskabelige
indhold beskrives.
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Fortællingens fem
hovedpersoner
Den her foreliggende fortælling om Ørsteds liv og virke er bygget op omkring
Ørsteds møder og samarbejde med de fire tyske naturvidenskabsfolk Carl Friedrich
Gauss, Alexander von Humboldt, Wilhelm Eduard Weber og Heinrich Christian
Schumacher. De fire tyskere udgør således sammen med Ørsted fortællingens
hovedpersoner, og nedenfor gives der en kort beskrivelse af de fem hovedpersoner.

Hans Christian Ørsted

Hans Christian Ørsted (1777-1851) var en dansk fysiker, kemiker og farmaceut. Han
blev født den 14.august 1777 i Rudkøbing. Ørsted opdagede i 1820 sammenhængen
mellem elektricitet og magnetisme. En række af tidens førende videnskabsmænd
arbejdede videre med opdagelsen, blandt andet englænderen Michael Faraday, der
7

opdagede induktionen, mens skotten James Clark Maxwell i 1873
formulerede en endegyldig teori om elektromagnetismen. Efter
opdagelsen af elektromagnetismen i 1820 genoptag Ørsted en
tidligere interesse for, at udforske jorden som et elektromagnetisk
system, hvilket bragte ham i tæt kontakt med en række af
tidens førende tyske videnskabsfolk. Ørsted konstruerede også
et piezometer til måling af væsketrykket i en beholder eller
rørledning og opdagede grundstoffet aluminium. Han var også
interesseret i sprog og skabte flere nye danske ord, bl.a. ilt og
brint. Han stiftede Selskabet for Naturlærens Udbredelse i 1824
og Den Polytekniske Læreanstalt (i dag Danmarks Tekniske
Hans Christian Ørsted (daguerreotype)
Universitet) i 1829. Endvidere var han stifter af forløberne til
Digitaltmuseum.se [Public domain via
Wikimedia Commons]
Meteorologisk Institut og Patentdirektoratet. Ørsted foretog
igennem sin lange, videnskabelige karriere otte udlandsrejser fra 1800 til 1846, som
gav ham mulighed for at møde og arbejde med de største videnskabelige hjerner i
Europa som fx Michael Faraday, Humphry Davy, Joseph Fourier, André Marie Ampère,
Carl Friedrich Gauss, og Alexander von Humboldt samt nogle af tidens førende
kulturpersonligheder som fx Johann Wolfgang von Goethe, Victor Hugo og Walter
Scott.
I 1849 udgav Ørsted en filosofisk bog ”Aanden i Naturen”, hvor han argumenterer
for, at naturforskningen er en vigtig del af ungdommens dannelse. Først og fremmest
fordi naturvidenskaben lærer de unge at bruge deres sunde fornuft, men også fordi
videnskaben er en inspiration for kunsten. Naturforskeren forsøger jo at beskrive de
evige naturlove, som kunstneren senere skal give udtryk. Så også for kunstens skyld,
mente Ørsted, må naturvidenskaben have sin egen plads på universitetet.
Ørsted betragtes også som en af den danske guldalders hovedpersoner. Han var
en nær ven af Adam Oehlenschläger og han var en væsentlig inspirationskilde til
Oehlenschlägers drama ”Aladdin”. Med H.C. Andersen knyttede Ørsted også et
varmt venskab, da Andersen straks ved sin ankomst til hovedstaden henvendte sig
og bad om råd og hjælp. Ørsted var en trofast faderfigur fuld af dyb, oprigtig respekt
for Andersen. ”Den store Hans Christian” kaldte H.C. Andersen sin ven Ørsted. Om
sin studentereksamen skriver H.C. Andersen: I matematik blev jeg eksamineret af
von Schmidten, der kendte mig fra Ørsteds, han var meget bly og undseelig, så
hjertensgod og et sjældent brillant hoved alligevel”. Efter H.C. Ørsteds død i marts
1851 udgav Andersen bogen ”I Sverrig” til ære for H.C. Ørsted.
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Der findes flere bøger på dansk om Ørsteds liv og
virke, men ”Naturens tankelæser” af historikeren
Dan Charly Christensen er simpelthen værket.
I to bind på over 1200 sider og baseret på et
omfattende kildemateriale, heriblandt Ørsteds
omfattende brevkorrespondance med familie og
kolleger, politiske forbindelser og samtidens store
personligheder, udfoldes i let og elegant sprog
den fantastiske historie om apotekersønnen fra
Rudkøbing, der gjorde op med de etablerede
naturvidenskabelige teorier og nåede frem til et
nyt og dynamisk natursyn, der førte frem til hans
banebrydende opdagelse af elektromagnetismen.
Specielt bør kapitlet om relationerne mellem
Ørsted og H.C. Andersen fremhæves. Her
beskrives Ørsteds og Andersens betydning for
det moderne gennembrud, der er præget af et skift fra romantisme til realisme, fra
religiøst til sekulært verdensbillede farvet af naturvidenskab, fra nationalfølelse til
kosmopolitisk udsyn. Dan Charly Christensen ser Ørsteds og Andersens opgør med
guldalderromantikken og skepsis over for statskirkens dogmer som det første skridt
på vejen til et moderne gennembrud med udgangspunkt i den naturvidenskabelige
fornuft.

Carl Friedrich Gauss

Carl Friedrich Gauss af Christian
Albrecht Jensen [Public domain via
Wikimedia Commons]
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Carl Friedrich Gauss (1777-1855) var en tysk matematiker,
astronom, geodæt og fysiker, og han betragtes som en af de
største matematikere nogensinde. Han blev kaldt matematikkens
fyrste og gav bl.a. en systematisk fremstilling af talteori. Det
fortælles om Gauss, at han allerede som 3-årig var i stand til at
opdage fejl i faderens regnskab. Da Gauss var otte år gammel
bad hans matematiklærer ham og hans klassekammerater om på
deres små tavler at udregne summen af de hele tal fra 1 til 100.
På Gauss tavle stod, der kun resultatet 5050, og Gauss forklarede
at han havde observeret, at 1+100=101, 2+99=101, 3+98=101,
og at han således kunne finde 50 par af tal, der hver gav summen

101. Og 50 gange 101 giver 5050. Gauss levede og
arbejdede isoleret fra andre matematikere, hvilket
gav ham adskillige fjender. Historien beretter,
at unge matematikere kom til Gauss med nye
forskningsresultater, blot for at opleve Gauss vise, at
det var løsninger, han havde fundet længe før. Som
matematisk ekspert i bl.a. kortprojektion blev Gauss
rådgiver for den danske regering i spørgsmål om
landmåling. Han skrev i 1827 en afhandling om disse
spørgsmål, som indbragte en hæderspris fra Det
Danske Videnskabernes Selskab.
Som en konsekvens af Ørsteds opdagelse af
elektromagnetismen i 1820 begyndte mange af
tidens forskere, heriblandt Gauss, at eksperimentere
inden for det videnskabelige felt, der siden blev kaldt
elektromagnetisk fysik og teknik. Gauss var leder af
et observatorium i Göttingen, og hans forskning førte til, at han i 1831 sammen med
den tyske fysiker Wilhelm Eduard Weber konstruerede den første elektromagnetiske
telegraf. Sammen med Weber studerede Gauss Jordens magnetiske felt. De stiftede
sammen “Magnetischer Verein” (Magnetisk forening), der fik afdelinger i flere lande,
heriblandt Danmark. Gauss og Weber arbejdede tæt sammen og udviklede et
nært venskab, hvor Gauss indtog en faderrolle overfor Weber. Selvom Weber havde
stor teoretisk indsigt, var det Gauss, der tog sig af teoriudvikling, mens Weber tog
sig af den eksperimentelle del af deres samarbejde. I 1833 byggede Gauss og
Weber sammen 1833 verdens første elektromagnetiske telegraflinje. Den blev ført
gennem en ca.8 km lang ledning fra Universitetet i Göttingen til det astronomiske
observatorium.
Sammen med Alexander Humboldt bliver Gauss portrætteret i den skønlitterære bog
fra ”Opmålingen af verden” af den tyske forfatter David Kehlmann. Bogen giver en
spændende beskrivelse af Gauss’ tilbagetrukne tilværelse samt af den intellektuelle
arrogance, som prægede hans dialog med samtidens forskningskollegaer.
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Alexander von Humboldt

Alexander von Humboldt (1769-1859) var en tysk
naturvidenskabsmand og opdagelsesrejsende, som i kraft af
sin omhyggelige arbejdsmetode grundlagde geografien som
empirisk videnskab, især den fysiske geografi og biogeografien,
samt geofysikken. Humboldt tog flere gange på lange
forskningsrejser. Hans rastløse liv var fyldt med eventyr og
opdagelsesekspeditioner, uanset om han besteg Andesbjergene,
besejlede Orinoco-floden eller trodsede Sibiriens kulde. Den
længste rejse gik tik Sydamerika fra 1799 til 1804, hvor han rejste
sammen med botanikeren Aimé Bonpland. Under et ophold på
Alexander von Humboldt af Joseph
Karl Stieler [Public domain via
øen Llanos fortalte lokalbefolkningen Humboldt, at der i flere
Wikimedia Commons]
små bugter på øen vrimlede med elektriske ål. Humboldt kunne næsten ikke fatte sit
held. Siden han havde eksperimenteret med dyreelektricitet i Tyskland, havde han
ønsket at undersøge den særlige fisk, der kun give elektriske stød på op til 600 Volt.
Udfordringen var at fange de elektriske ål, der levede på havbunden og var så ladede,
at berøring ville medføre døden. Humboldt fik fat i 30 vilde heste, der blevet drevet
ud i vandet. Hestenes hove hvirvlede havbunden op, og ålene kom op til overfladen,
hvor de gav hestene nogle gevaldige elektriske stød. Hestene brølede og trampede
hinanden ned eller druknede samtidig med at ålenes elektriske spænding aftog, så
Humboldt kunne samle dem op og lægge dem i trækasser. Humboldt og hans hjælper
Bonpland havde imidlertid ikke ventet længe nok, så de fik elektriske stød. Alligevel
gennemførte Humboldt i fire timer en række farlige forsøg som at holde ålen med
begge hænder, røre ålen med den ene hånd og et stykke metal med den anden, røre
ålen med den ene hånd og røre Bonpland med den anden.
Humboldt tilskrives ikke egentlige forskningsgennembrud, men tilførte både nye
metoder og formidlingsformer til naturvidenskaben. Han observerede nøje planter
og dyrearter i deres naturlige omgivelser på stedet, noterede deres indbyrdes
relationer og tilførte derved en ny videnskabelig tilgang, hvor fordelingen af organisk
liv er påvirket af forskellige fysiske forhold. Dette formidlede han ofte ved hjælp af
detaljerede farverige illustrationer, som han kaldte Naturgemälde. Illustrationerne
indeholdt detaljerede oplysninger om plante- og dyreliv, temperatur, højde, fugtighed
og atmosfæretryk. Humboldt beskrivelser af landskaber og natur er sproglige
mesterværker, der inspirerede tidens videnskabsfolk, poeter og politikere som Charles
Darwin, Johann Wolfgang von Goethe og Thomas Jefferson. Humboldt arbejdede
passioneret på at skabe en tilgang til naturvidenskaben, der kunne afspejlede
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naturens harmoni i den fysiske verdens mangfoldighed.
Han betragtede naturen holistisk og forsøgte at forklare
naturfænomener uden inddragelse af religiøse dogmer,
og han var overbevist om observationens centrale
betydning for at udforske og forstå naturen og dens
fænomener. Som følge heraf havde samlet en lang
række af tidens mest sofistikerede videnskabelige
instrumenter, som fulgte ham i fløjlsforede kasser under
alle hans opdagelsesrejser.
Humboldts afgørende betydning for naturvidenskaben
og hans eventyrlige liv beskrives i den prisvindende
bog ” Opfindelsen af naturen” af den britisk-tyske
kulturhistoriker Andrea Wulf. Bogen fortæller, hvordan
Humboldt grundlagde den måde, vi forstår og beskriver
naturen på i dag. Humboldt opfattede naturen som
en sammenhængende helhed, og han forudsagde menneskabte klimaændringer.
Betydningen af Humboldts indsats var stor i samtiden, ligesom hans tanker ligger til
grund for den moderne naturforståelse. Der er således en lige linje fra Humboldt til
den tyske zoolog Ernest Haeckel, der i 1866 indførte begrebet økologi til at beskrive
den gren af biologien, som beskæftiger sig med organismers vekselvirkninger med
det omgivne miljø.

Wilhelm Eduard Weber

Wilhelm Eduard Weber af Rudolph Hoffmann
[Public domain via Wikimedia Commons]

Wilhelm Eduard Weber (1804-1891) var en tysk fysiker,
der som professor i naturfilosofi ved universitetet i Halle
studerede magnetisme og elektricitet. I 1827 rejste Weber
til Berlin for at deltage i det syvende møde i Gesellschaft
Deutscher Naturforscher und Arzte (Selskabet for
tyske naturforskere og læger). Mødet var arrangeret af
Alexander von Humboldt, der blev meget begejstret for
en forelæsning af Weber om orgelpiber. Weber mødte
også Gauss, der på det tidspunkt var meget interesseret
i geomagnetisme. Mødet mellem Weber og Gauss blev
indledningen til et 7 år langt samarbejde i Göttingen.
Sammen stiftede Gauss og Weber Göttingen Magnetische
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Verein i 1833, udviklede følsomme magnetometre til måling
af magnetiske felter, instrumenter til at måle elektrisk strøm,
både jævn- og vekselstrøm, samt et jordmagnetisk atlas.
De konstruerede også den første telegraf og etablerede
et internationalt netværk af magnetiske observatorier,
der skulle indsamle målinger af det jordmagnetiske
felt fra hele verden. SI enheden for magnetisk flux Wb
(Weber) er opkaldt efter Weber, og han udviklede i 1846
elektrodynamometret til måling af strømstyrke. Weber blev
også kendt som en fremragende underviser, der ikke kun
demonstrerede fysikforsøg for sine studerende, men også
åbnede sit laboratorium på universitetet for de studerende.
Weber var også politisk aktiv. Da Ernest Augustus i juni
1837 blev konge i Hannover annullerede han en meget
liberal forfatning og forsøgte igen at give adelen magt.
To uger efter sendte syv professorer fra Göttingen et protestbrev til kongen, hvor de
forklarede at de følte sig edsbundne til den annullerede liberale forfatning. Weber
var en af de syv professorer, blandt de øvrige seks var brødrene Jacob og Wilhelm
Grimm, forfatterne til Grimms eventyr.

Heinrich Christian Schumacher

Heinrich Christian Schumacher (1768-1850) var en tysk astronom. Efter ophold
i blandt andet Göttingen og København slog
Schumacher sig i 1820 ned i Altona ved Hamburg, der
på det tidspunkt var under den danske konge. I Altona
etablerede han i 1822 et astronomisk observatorium i sin
have. Han havde selv fremstillet de fleste instrumenter.
Her fik Schumacher besøg af flere af tidens førende
astronomer og andre naturvidenskabsmænd, som
fx Humboldt og Ørsted. Fra 1808 til sin død havde
Schumacher en omfattende brevveksling med Gauss.
Schumachers observatorium blev i 1835 en del af Gauss
og Weber internationale jordmagnetiske netværk.
Observatoriet var i brug til 1872, og bygninger stod indtil
de under 2. Verdenskrig blev ødelagt.
Heinrich Christian Schumacher af Christian Albrecht
Jensen [Public domain via Wikimedia Commons]
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Schumacher beskæftigede sig i 1840-tallet sig med
forskellene mellem i astronomiske tidspunkter for
forskellige geografiske steder, og han udarbejdede
køreplaner for Altona-Kiel jernbanen, der var
baseret på en middeltid – og det cirka 50 år før
middeleuropæisk tid (MET).
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De fire møder mellem
Ørsted og de tyske
videnskabsfolk
Ørsteds omfattende rejseaktiviteter førte ham fire gange sammen en eller flere af de
tyske videnskabsfolk Carl Friedrich Gauss, Alexander von Humboldt, Wilhelm Eduard
Weber og Heinrich Christian Schumacher. Nedenfor gives der en kort beskrivelse af
hver af de fire møder.

Altona, 1827

Schumacher samlede nogle af Tysklands
dygtigste videnskabsmænd, Humboldt, Gauss
og Weber ved sit observatorium i Altona, og i
maj 1827 sluttede Ørsted sig til. Ørsted skriver til
sin hustru, at han spiser middag hos Schumacher
sammen med Humboldt, og de besøger
sammen det astronomiske observatorium.
Ørsted tilbringer meget tid sammen med
Gauss, og af Ørsteds brev fremgår det, at den
store matematiker er meget efter Ørsteds sind
i omgang. Det er dog velkendt, at Ørsted ikke
beherskede matematikken til fuldkommenhed
og foretrak et eksperimentelt anskueligt bevis
for en fysisk teori frem for et matematisk
fremført. I forbindelse med besøget holder
Byplan af Altona i 1803 [C. Lorenz. B. Mirbeck. Benjamin.
Ørsted foredrag om elektromagnetisme ved
Baker Sculp. Islington, Kupferstich 30 x 30 cm.
[Public domain via Wikimedia Commons]
det medicinske selskab, Hamburger Ärtzlicher
Veriein, og han får stor ros for sit foredrag.
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Berlin, 1828

Ørsted deltager i konference arrangeret
af Gesellschaft Deutcher Naturforcher.
Humboldt byder velkommen til
konferencen, og omtaler blandt andet
de mange deltagere fra Norden.
Herefter holder Ørsted foredrag om
elektromagnetismens grundteori.
Humboldt indbyder til en assemblee,
hvor den preussiske kongefamilie
deltager. Kronprinsen taler bl.a. med
Friedrich Wilhelm Universitetet (I dag Humboldt Universitetet) i Berlin af A. Carse
[Public domain via Wikimedia Commons]
Gauss og Ørsted og roser Ørsteds
foredrag. Professor Münchou fra Bonn
og professor August fra Bonn gør venligt indvendinger mod Ørsteds grundteori for
elektromagnetisme. Ørsted får et bronzeaftryk af en medalje slået over Humboldt. Om
konferencen skriver Ørsted til sin kone Gitte den 26. september: Overalt behandles
Berzelius, Gauss og jeg med ganske fortrinlig forekommenhed.

Göttingen, 1834

Ørsted besøger matematikeren Gauss
i hans nyoprettede observatorium i
Göttingen for at studere Gauss’ metoder og
købe det nyeste udstyr til jordmagnetiske
målinger. Gauss koordinerer en række
jordmagnetiske målinger fra europæiske
observatorier, og Ørsted tilslutter sig
dette projekt. Hjemme igen i København
Gauss’ observatorium i Göttingen af Daniel Schwen [CC BY-SA (https://
creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5) via Wikimedia Commons]
indretter Ørsted i gårdhaven til den
nyoprettede polytekniske læreanstalt et
jordmagnetisk træskur. Deklinationen planlægges målt den 5. og 6. november 1834
og data fra målingerne skal sendes til Gauss. Datoerne ændres imidlertid, uden at
to observatorier – tilfældigvis København og Milano - bliver orienteret. Det viste sig
imidlertid at være held i uheld, for i netop disse dage blæste en magnetstorm, og de
af hinanden uafhængige observationer på de to lokaliteter stemte overens.
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Berlin, 1843

Kong Friedrich Wilhelm IV af Preussen af Franz Krüger [Public domain
via Wikimedia Commons]
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Ørsted er i 1843 i Berlin for at modtage
ridderorden af den preussiske konge Friedrich
Wilhelm IV. Her møder Ørsted Humboldt, der
spørger hvordan Ørsted havde båret sig af i 1820,
da han påviste sammenhængen mellem elektricitet
og magnetisme. Humboldt lytter imidlertid ikke til
Ørsteds beretning om opdagelsen, men fortæller
i stedet om sin egen forskning, herunder det
isotermiske verdenskort. Samtalen kommer til at
dreje sig om geomagnetiske målinger, som måske
kan forklare ”magnetstorme”. Ørsted skriver hjem
til sin kone Gitte om Humboldt, at han har en
uhyre hukommelse, som omfatter de forskelligste
genstande; tal, former, tidsforhold, ligesom
begivenhedernes egentlige indhold står levende
for ham; skarpsind og vittighed står ham altid til
tjeneste.

Fortællingens
naturvidenskabelige
grundlag
Naturvidenskab giver os viden om alt fra livets opståen til universets uendelighed
og beskriver vores til enhver tid bedste forståelse af vores egen eksistens, af
naturen og af, hvordan verden hænger sammen. Samtidig bidrager naturvidenskab
til samfundets fremgang og udvikling ved at opfinde teknologier, processer og
metoder, som løser problemer. Vi møder i dagens samfund et bredt spektrum af
udfordringer og problemer der har en naturvidenskabelig dimension, og hvor der er
brug for at tage beslutninger og handle som led i den demokratiske proces. Oplagte
eksempler er klimaforandringer og debatten om skabt mere sammenhængende
naturarealer. Sådanne handlingsorienterede sammenhænge involverer økonomiske,
holdningsmæssige og politiske overvejelser, men også grundlæggende indsigt i
naturvidenskab. Tidens udfordringer og problemer kræver indsigt i naturvidenskab
for at vi kan agere som handlende, engagerede og reflekterende borger i vores
demokratiske samfund. Naturvidenskab er ikke bare væsentlig for vores viden og
erkendelse, men også for udviklingen af vores måde at leve på.
I 2018 nedsatte den daværende regering en ekspertgruppe bestående af professor
Anja C. Andersen fra Københavns Universitet, Scientific Vice President in Global
Research Lotte Bjerre Knudsen fra Novo Nordisk, institutdirektør og professor
Jane Hvolbæk Nielsen fra Danmarks Tekniske Universitet, Dr. Scient og tidligere
professor Lene Lange, lektor Høgni Kalsø Hansen fra Københavns Universitet,
museumsdirektør og professor Peter C. Kjærgaard fra Statens Naturhistoriske Museum,
prorektor Alexander von Oettingen fra University College Syd samt professor Claus
Michelsen fra Syddansk Universitet og gav gruppen som opdrag at udarbejde en
Naturvidenskabens ABC med udgangspunkt i de bærende naturvidenskabelige
principper. I april 2019 afleverede ekspertgruppen sine anbefalinger, der bl.a.
omfatter en introduktion til naturvidenskabelig metode og praksis samt 10
grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser.
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Naturvidenskabelig metode og praksis

Nedenstående figur anvendes til at give et overblik over den naturvidenskabelige
metode og praksis:

Undersøgende

Evaluerende

Forklaring- og
løsningsøgende

Den fysiske verden

Teorier og modeller
Diskutere

Stil spørgsmål
Iagttage
Lave forsøg
Måle

Udtænke
Ræsonere
Beregne
Forudsige

Kritisere
Analysere

•

Indsamle data

•

Opstil hypoteser

•

Teste løsninger

•

Udvikle løsninger

Oversat og adopteret fra ”A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas” (2012)

Den naturvidenskabelige metode og praksis er kendetegnet ved på den ene side
indsamling af data gennem feltarbejde, observationer og eksperimenter, som kan
føre til formulering af teorier, modeller og love, på den anden side af opstilling af
hypoteser, som herefter kan afprøves i virkeligheden. Det er grundlæggende for
naturvidenskabelige arbejdsmetoder at kunne stille spørgsmål og definere problemer.
Når tilstrækkelig viden er tilgængelig, er det også grundlæggende at finde og opstille
relevant teori. For at kunne svare på spørgsmål og løse problemer, er det essentielt
at kunne indsamle data systematisk, og for at gøre dette, skal man kunne udvikle
og anvende modeller samt planlægge og udføre forsøg. For at kunne forstå data
må man kunne analysere og fortolke dem. Dette kræver et kendskab til matematik
og datalogisk tænkning, samt forståelse for, hvordan man udvikler forklaringer og
løsningsforslag.
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Naturvidenskabelige erkendelser

Naturvidenskabelige erkendelser er resultaterne af den af naturvidenskabelig metode
og praksis og baseret på nogle fast etablerede og alment accepterede kriterier og
værdier. Ekspertgruppen bag Naturvidenskabens ABC har udvalgt nedenstående 10
naturvidenskabelige erkendelser, som værende grundlæggende for forståelse og
anvendelse af naturvidenskab:
1.

Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt

2.

Jordens overflade og klima udgør et dynamisk system

3.

Jordens ressourcer er begrænsede

4.

Naturen har høj grad af biodiversitet

5.

Alt liv har udviklet sig gennem evolution

6.

Organismer består af celler – generne i dem kan både nedarves og ændres

7.

Alt i universet er opbygget af små partikler

8.

Fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i universet

9.

Energien i universet er bevaret, men kan ændres fra en form til en anden

10.

Solsystemet er en meget lille del af en enkelt af milliarder af galakser i
universet

De naturvidenskabelige opdagelser og landvindinger, der indgår i fortællingen om
Ørsted har alle bidraget til en eller flere af de grundlæggende erkendelser. Således
er Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen et væsentligt bidrag til forståelsen af en
de fire fundamentale fysiske naturkræfter, den elektromagnetiske kraft, der omtales
i erkendelsen, at fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i universet. I det
følgende gives der en kort introduktion til de naturvidenskabelige og teknologiske
temaer, der indgår i H.C. Ørsted i børnehøjde.
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Elektromagnetisme

Helt op til det 19. århundrede var det blandt ledende naturforskere en udbredt
opfattelse, at elektriske og magnetiske fænomener var helt forskellige. Der var bred
enighed om, at det derfor var omsonst at søge efter en mulig forbindelse mellem
de to fænomener. H.C. Ørsted var imidlertid ikke enig, og inspireret af den tyske
naturforsker Johan Ritter, ville Ørsted finde sammenhæng mellem de forskellige
kræfter, der optræder i naturen. Ørsted havde allerede i 1812 forudsagt, at en
elektrisk strøm burde have en magnetisk virkning, men først i juli 1820 viste han med
et berømt eksperiment, at en strøm gennem en ledning påvirker en magnetnål, så den
slår ud. Ørsted havde dermed vist, at en elektrisk strøm frembringer et magnetfelt og
havde dermed opdaget elektromagnetismen.
Da den franske matematiker of Jean-Marie Ampère hørte om Ørsted opdagelse
begyndte han at udvikle en matematisk og fysisk teori for at forstå forholdet mellem
elektricitet og magnetisme. I den forbindelse viste han, at to parallelle ledninger,
der bærer elektriske strømme, tiltrækker eller afviser hinanden, afhængigt af om
strømmen løber i henholdsvis samme eller modsatte retninger - dette lagde grunden
til elektrodynamikken. Også fysikeren og kemikeren Michael Faraday lod sig
inspirere af Ørsteds opdagelse og udførte en række eksperimenter, der bl.a. førte
til, at han i 1831 kunne påvise elektromagnetisk induktion i en elektrisk leder. Den
elektromagnetiske induktion viser sig som en elektrisk spænding når et magnetfelt
omkring en elektrisk leder (ledning eller spole) ændres. Jo hurtigere magnetfeltet
ændres, stærkere magnetfelt eller længere lederen i magnetfeltet, desto større
elektrisk spænding induceres der i den elektriske leder. Faraday nåede så langt
som til at foreslå, at elektromagnetiske kræfter strækker sig ud i det tomme rum
uden om lederen, men han fuldførte ikke sit arbejde med denne tanke. Faradays
eksperimentelle forevisning af kraftlinjer, der udgår fra ladede legemer blev senere
beskrevet matematisk af en skotske fysiker og matematiker James Clerk Maxwell
i form af fire ligninger, der beskriver sammenhængen mellem elektriske og
magnetiske felter, ladninger og elektrisk strøm. Ligninger kaldes Maxwells
ligninger og de danner tilsammen basis for elektromagnetismen.
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Magnetisme og Jordens magnetfelt

Magnetisme er et fysisk fænomen ved materialer, som skaber eller modificerer
et magnetfelt. En magnet har to poler, en nordpol og en sydpol, og magnetens
magnetfelt går fra nordpol til sydpol. To ens poler frastøder hinanden, mens to
forskellige poler tiltrækker hinanden. Leger man fx med et Brio-tog kan man
observere, at togvognenes magneter kun tiltrækker hinanden, hvis to bestemte ender
sættes sammen. Jern bliver magnetisk, fordi småmagneterne i jernet orienterer sig
i samme retning. Hvis det er de forkerte ender, frastøder magneterne hinanden, og
togvognene skubbes væk. Atomernes byggesten er magnetiske, hvilket vil sige, at
både neutroner, protoner og elektronerne i sig selv fungerer som små stangmagneter.
Jorden er omgivet af et enormt magnetfelt, der bliver skabt, når Jordens flydende
kerne roterer. Vi kan ikke se dette magnetfelt direkte, men vi kan se påvirkningen af
det på et kompas. Nålens retning styres af magnetfeltet. Jordens magnetfelt beskytter
os mod voldsomt bombardement af partikler fra Solen, der for eksempel ellers ville
kunne påvirke vores elektriske systemer her på Jorden
Magnetisk deklination er den lokale afvigelse, der er mellem den nordretning, som
et kompas udpeger, og retningen til jordens geografiske nordpol. Den magnetiske
deklination varierer med tiden. I det skandinaviske område ændrer deklinationen
sig med 0,1-0,2° hvert år. Desuden er der en langt større geografisk variation. For
Danmark svinger deklinationen i 2005 fra 0° ud for den jyske vestkyst til 3° på
Bornholm. Er deklinationen positiv, betyder det, at en kompasnål peger øst for den
geografiske nordpol.
Den magnetiske deklination kan variere kraftigt lokalt på grund af malmforekomster.
Områder med sådanne magnetiske forstyrrelser
markeres på søkort. Ved anvendelse af et
magnetkompas til navigation, må man udover
den magnetiske deklination også være
opmærksom på den magnetiske deviation,
der er forårsaget af elektrisk apparatur og
materiale af metal placeret i nærheden af
kompasset.
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Vulkaner

Den tyske meteorolog Alfred Wegener fremsatte i 1915 en samlet teori om, at
jordoverfladen er et dynamisk system, der for mere end 300 millioner år siden
havde været samlet i et superkontinent. De nuværende kontinenter er resultatet
af en langsom forskydning af landsoklen, som stadig foregår. Denne teori om
kontinentaldrift blev oprindelig modtaget med skepsis blandt geologer, men
en modificeret teori fra starten af 1960’erne er i dag bredt accepteret inden for
geovidenskaberne. Den modificerede teori om kontinentaldrift pladetektonisk
teori. Ifølge denne teori består jordoverfladen af land- og havbundsplader i
langsom bevægelse. For en milliard år siden var alle de store jordplader samlet i et
superkontinent, der for ca. 600 millioner år siden blev adskilt i otte kontinenter. Efter
300 millioner år blev de samlet igen, og brød igen efter yderligere 100 millioner år.
Bjerge og vulkaner blev dannet, hvor kontinentalsokler stødte sammen. Vulkaner
hænger således sammen med jordens store “tektoniske stenplader”, der bærer
kontinenterne – verdensdelene – ligesom brikkerne i et stort puslespil som bevæger
sig med nogle få cm om året fra 2 – 11 cm ovenpå jordens kappe, hvis øverste del er
at betragte som et blødt transportbånd. En vulkan er en åbning i jordskorpen, hvor
igennem smeltede bjergartsmasser og gasser fra jordens indre slipper ud. Jordens
indre er omkring 6-7000 grader varmt, og det giver heftig aktivitet på jordens
overflade. Vulkaner går i udbrud, og smeltede stenmasser, magma, fra planetens
indre trænger frem på overfladen og størkner til vulkanske bjergarter. Vulkaner er det
mest synlige udtryk for de processer, som til stadighed foregår i jordens indre, og som
bevirker, at der konstant sker en udstrømning af varme gennem jordens overflade.
Varmen stammer helt tilbage fra klodens tilblivelse og fra radioaktive processer, som
stadig foregår i jordens kappe. Der er i dag ca. 2.500 vulkaner, der kan betegnes
som virksomme. Selvom vulkaner er farlige, skal vi også huske, at jorden omkring
vulkanerne er særdeles frugtbar landbrugsjord.
Navnet vulkan stammer fra de gamle romeres ildgud – smedegud – “Vulcanus”, der
havde sit faste bosted under øen “Vulcano” nord for Sicilien. De sagde, at når han
arbejdede dernede i sin smedje under vulkanen, så gnistrede og røg det op igennem
vulkanerne. Han kunne gå på besøg under de andre vulkaner, og så gik de i udbrud.
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Elektriske ål

Den elektriske ål er en fascinerende fisk
og ikke en ål, og på mange måder noget
helt for sig selv. Humboldt var en af dem
som blev fascineret af den elektriske ål, da
den kunne forene hans interesse for både
zoologi og elektricitet. Humboldt var som
mange andre interesseret i at finde ud af,
hvordan den underlige fisk kunne afgive
stød. Som bekendt gik han temmelig
håndfast til værks, da under sin rejse i
Sydamerika indfangede nogle vilde heste
og drev dem ud i vandet som lokkemad.
De elektriske ål gik amok og forsvarede sig
mod hestene med voldsomme stød.
Den elektriske ål (Electrophorus electricus)
ligner en ål, og hedder da også electric
The Naturalist’s Library, London, 1860.
[Public domain via Wikimedia Commons]
eel på engelsk og Zitteraal på tysk. Men
det er en fisk, der oprindeligt stammer
fra de nordøstlige dele af Sydamerika, hvor den lever i mudrede og mørke vande
med masser af skygge. Den elektriske åls krop har et kraftgenererende organ, det
såkaldte Elektroplax. Den positive pol er på hovedet, den negative pol i bagsiden af
kroppen. En stor elektrisk ål kan udsende strømstød med en spændingsforskel på
over 650 Volt og en strømstyrke på 0,75 Ampere. Selvom strømstødet er kortvarigt, er
det tilstrækkelig stærkt til at dræbe mindre byttedyr eller bedøve eller lamme større
dyr. Fisken selv tager ikke skade på trods af, at den mangler skæl. Kroppen er i stedet
dækket af tykt lag beskyttende slim, der forhindrer fisken i at få stød.
Selvom de fleste har hørt om elektriske ål, så vil det sandsynligvis være en
overraskelse, at elektriske ål spillede en central rolle i den tidlige udvikling af
fysiologisk videnskab, samt at deres anatomi hjalp og inspirerede den italienske
fysiker Alessandro Volta til i starten af 1800-tallet at udvikle det elektriske batteri, som
han kaldte et kunstigt, elektrisk organ svarende til den elektriske ål.
Humboldts undersøgelse af elektriske ål var voldsom, og i den efterfølgende tid
stillede mange forskere spørgsmål ved hans beretning. Specielt blev der stillet
spørgsmål ved, om de elektriske ål virkelig kunne hoppe op af vandet og angribe
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deres bytte. Men Humboldt havde ret, elektriske ål hopper op af vandet og angriber
potentielle angribere med strømstød, når de føler sig presset. Det viser ny forskning
her mere end 200 år efter Humboldts undersøgelse. Den amerikanske professor i
biologi og neurovidenskab Kenneth C. Catania fra Vanderbilt University i Nashville
siger, at den nyeste forskning i elektriske ål minder ham om, at der altid er noget mere
at lære om elektriske ål, selvom de er blevet undersøgt i 200 år. Den elektriske ål er
langt mere sofistikeret, end vi kunne forestille os. Den kan generere hundreder af volt,
men de har også udviklet sig til at bruge denne elektricitet meget effektivt.
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Talteori

Tal er en del af vores hverdag samtidig med, at der er noget fascinerende og
mystisk ved tal og deres egenskaber. Inden for matematikken findes der en gren
kaldet talteori, hvor man beskæftiger sig med tallene og deres egenskaber. Der
skelnes mellem kardinaltal og ordinaltal. Kardinaltal eller tælletal er tal anvendt til
at angive, hvor mange elementer der er i en given mængde. Kardinaltal er indført i
matematikken af den tyske matematiker Georg Cantor omkring 1900 i forbindelse
med udviklingen af den moderne mængdelære. Kardinaltal eller tælletal er tal
anvendt til at angive, hvor mange elementer der er i en given mængde. Ordinaltal
eller ordenstal er tal brugt til at angive placeringer
på en ordnet liste: Første, anden, tredje, osv., i
modsætning til kardinaltal, som siger, ”hvor mange
der er”: En, to, tre, osv.
I matematikken findes der mange forskellige tal,
for eksempel naturlige tal, heltal, brøker, rationale
tal, irrationale tal, reelle tal, og komplekse tal. En
særlig gruppe af tal, primtallene, har især påkaldt sig
matematikernes interesse, og matematikere bryder
hovedet med dem den dag i dag. Et primtal er et
tal, som kun tallet en og tallet selv går op i, eller som
man siger i matematik, et tal der kun har tallet en og
tallet selv som divisor. Primtallene er studeret i mange
årtusinde, men der er stadig mange ubesvarede
spørgsmål. Allerede i det antikke Grækenland vidste
man, at der var uendelig mange primtal, men man
Georg Cantor
[Public domain via Wikimedia Commons]
ved stadig ikke hvordan de er fordelt. Derfor søger
man efter mønstre i primtallene. Således søger man
efter mønstre i tvillingeprimtal, som er primtal der har en afstand på 2, fx er 3 og
5 tvillingeprimtal, og det er 17 og 19 også. Man ved, at der bliver større og større
afstand mellem primtalstvillingerne når man kommer længere og længere op i
talrækken. Men det fx uvist om der er uendelig mange tvillingeprimtal.
Mattia læser matematik. I løbet af sit første studieår studerer han primtallene og lærer,
at der blandt dem findes nogle helt særlige primtal. Tvillingeprimtallene inspirerede
den italienske forfatter Paolo Giordane til bogen ”Primtallenes ensomhed”, der i
2009 blev årets litterære begivenhed i Italien. Bogen handler om tvillingerne Mattia
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og Alice. Mattia er et matematisk geni, mens hans søster er udviklingshæmmet.
Da tvillingerne er otte år gamle forsvinder Alice sporløst i en park på en dag hvor
Mattia har ansvaret for hende. Søsterens forsvinden forfølger ham resten af livet. De
to tvillinger mødes som voksne og knytter bånd, men ligesom to primtal lykkes det
dem ikke at blive et par. Primtal er dog ikke kun gak og løjer. For eksempel kan et
ethvert naturligt tal større end 1 skrives entydigt som et produkt af primtal (eventuelt
med gentagelser). Primtallene kan således ses som en slags byggesten for alle andre
tal. Faktisk beror meget af sikkerheden bag NEM-ID på netop denne egenskab ved
primtallene.
Summer af tal og rækker af tal spiller også en stor rolle i matematik. Et klassisk
eksempel på en sum af tal er summen af alle hele tal fra og med 1 til 100. Den tyske
matematiker og fysiker Carl Friedrich Gauss stiftede bekendtskab med denne sum,
da han var ni år gammel. Hans klasse skulle til at lære at regne, deres strenge lærer
Büttner ville undersøge elevernes regnefærdigheder. Han bad dem om at lægge alle
de hele tal fra 1 til 100 sammen. Når en elev havde løst opgaven, skulle han lægge sin
tavle på katederet. Straks efter at læreren havde stillet opgaven, lagde Carl sin tavle
med sit facit på katederet. De andre drenge regnede på livet løs, og langt om længe
blev den sidste tavle anbragt i en stabel med Carls tavle nederst. Læreren begyndte
at gennemgå de enkelte tavler, idet han sagde: ”Forkert, forkert, forkert ….” indtil
han kom til Carls tavle, hvor der blot stod det ene tal: 5050, som var det rigtige facit!
Büttner mumlede irriteret: ”Åh tak, min ven! Du kendte nok opgaven og resultatet
på forhånd…”. ”Nej hr. Büttner”, svarede Carl, ”jeg regnede det bare ud i hovedet
ved at sige 50 gange 100 plus 50, og det er lig med 5050”. Carl havde indset, at man
kunne sammenlægge de hundrede tal sådan: (0+100) + (1+99) + (2+98) + (3+97) +
(4+96) + ……(49+51) + 50 = (50 gange 100) + 50 = 5050, idet summen i hver af de
50 parenteser er lig med 100. En hurtigere version af Carls løsning er: 50 *101 = 5050,
idet han delte tallet 50 op i 50 ettaller, der så blev lagt til i hver af de 50 parenteser.
Dette kan også formuleres som det halve af hundrede ganget med hundrede plus en.
Nu har vi faktisk en generel formel for at lægge alle hele tal fra 1 til et vilkårligt helt og
lige tal sammen. Kalder vi det vilkårlige lige hele tal for n, så udregnes summen ved, at
det halve af n ganges med n+1. Skal vi fx lægge alle de hele tal fra 1 til 502 sammen,
så gør vi det ved at gange 251 med 503, hvilket giver og er noget hurtigere end at
lægge de 502 tal sammen.
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Telegrafen

Opfindelsen af den elektriske telegraf var et resultat af Ørsted opdagelse af
elektromagnetismen og et eksempel på, hvordan en naturvidenskabelig opdagelse
førte til en teknologisk opfindelse med stor samfundsmæssig betydning. Opfindelsen
af telegrafen betød et skift fra kommunikation over længere afstande som fysisk
overbringelse af en meddelelse til elektrisk transmission af symboler. Det førte til
voldsom forøgelse af kommunikationens hastighed og rækkevidde og lagde grunden
til den moderne kommunikation i form af telefon, radio, fjernsyn og internet. Selvom
Weber og Gauss allerede i 1833 havde konstrueret den første telegraf i verden,
tilskrives opfindelsen af telegrafen normalt amerikaneren Samuel F.B. Morse (17911872), der oprindelig var kunstmaler,
men nok er mest kendt for at have
lagt navn til Morsealfabetet. Dette
signalsystem blev indtil 1999 brugt som
international kommunikation inden for
søfart. Efter mange års eksperimenter
lykkedes det i 1838 Morse at konstruere
en nogenlunde driftssikker telegraf,
som kunne sende meddelelser
over flere kilometer. I den elektriske
telegraf forbinder en telegrafledning
afsenderen og modtageren. Afsender
sender sin meddelelse afsted ved hjælp
af en strømkilde, fx et batteri, og en
Samuel F.B. Morses telegraf
Fotograferet i 2006 af Zubro © CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
kontakt. Når kontakten sluttes, sendes
der en elektrisk strøm fra batteriet
gennem en telegrafledning. Det elektriske signal registreres ved modtageren ved,
at den elektriske strøm sendes igennem en elektrisk spole, hvis magnetfelt styrer en
telegrafnål, der registrerer impulsen på en papirstrimmel, så en kort impuls giver en
prik, mens en lang giver en streg.
I 1854 åbnede den første danske telegraflinje, som forbandt Helsingør med Hamborg,
og den gjorde Danmark til en del af et stadigt voksende europæisk telegrafnetværk.
I 1869 stiftede erhvervsmanden C.F. Tietgen Det Store Nordiske Telegraf-Selskab og
Danmark blev forbundet med resten af verden gennem sø- og landkabelforbindelser.
Telegrafens globale udbredelse var en bedrift, der både imponerede og inspirerede
H.C. Andersen.
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Således indeholder Illustreret Tidende fra 17. december 1871 H. C. Andersens knap så
kendte eventyr ”Den store søslange”. Handlingen foregår på havets bund, hvor fiskene
forundres over den endeløse ål uden hoved eller hale: ”Fisk og snegle, alt hvad
svømmer, alt hvad kryber, eller drives af strømninger, fornemmede denne forfærdelige
ting, denne umådelige, ubekendte havål, der lige med ét var kommet ned ovenfra.
Hvad var det dog for en ting? Ja det ved vi! det var det store, milelange telegraftov,
menneskene sænkede mellem Europa og Amerika”. Senere i eventyret hedder det, at
”(..) telegraftovet svarede ikke; det har det ikke på den led. Der gik tanker igennem
det, mennesketanker; de lød i ét sekund de mange hundrede mil fra land til land”.
Og det er da en eventyrlig beskrivelse af, at en elektrisk strøm kan transportere
mennesketanker.
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Vi undersøger naturen og
dens fænomener
Børns møde med naturen og dens fænomener, teknologien og dens anvendelse samt
matematik som barnets redskab til at beskrive og analysere naturens og teknologiens
fænomener skal tage udgangspunkt i, at børnene får mulighed for at undre sig, stille
spørgsmål, udtrykke sig mundtligt og tænker over det, der sker. Nedenfor følger en
række forslag til aktiviteter knyttet til det naturvidenskabelige indhold i H.C. Ørsted i
børnehøjde. Aktiviteterne skal få børnene til at iagttage, undre sig, eksperimentere,
systematisere, beskrive og tale om fænomener i naturen og teknologi.

Vi laver Ørsteds forsøg

Aktivitet: Ørsteds forsøg kan reproduceres ved at sende en strøm igennem en
ledning, som holdes hen til en kompasnål. Er strømmen stor nok, vil kompasnålen slå
ud. Brug en strømforsyning, der kan levere minimum et par ampere. Alternativt kan
man bruge et helt nyt batteri. Prøv at vende strømmen og observer, hvad der sker med
kompasnålen. Inviter børnene til at finde regler for magnetnålens udsving og lad dem
afprøve reglerne.
Materiale: Strømforsyning, ledning og kompasnål

Apparat fra Frederiksen til demonstration af, hvordan en elektrisk strøm
påvirker en magnetnål. Foto: Claus Michelsen
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Vi leger med småsten med tal

Aktivitet: Lad stenene indgå i børnenes udendørsleg.
Tilskynd børnene til at lave tallinjer, snak med dem
om tal og lad dem tælle ting med henblik på at
matche med tallene. Prøv at gemme en af stenene
og observer om børnene kan finde det manglende
tal. Lav mønstre med stenene fx 1,2,1,2,-- og
observer om børnene kan gentage dem. Lav
sten med billeder af ting, fx seks mariehøns
eller fire blomster og observer om børnene
kan matche dem med tallene på småstenene.
Materiale: Samling af vaskede småsten fra
haven, akrylmaling, lak. Mal tal på stenene
og give dem lak, så de kan anvendes
under alle vejrforhold.
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Foto: Eline -Rebecca Michelsen Steffensen

Vi skaber orden i naturens kaos

Aktivitet: Lad børnene tager på tur i naturen medbringende poser, hvori de samler
forskellige ting fra naturen. Lad også børnene tegne, hvor de finder de forskellige ting.
Når alle er vendt tilbage fra turen, hældes alle de indsamlede ting ud på gulvet og
børnene ser på hinandens ting.
Overalt i børnenes omgivelser findes der geometriske former og
mønstre. Lad børnene sortere de indsamlede ting efter former og
mønstre som fx cirkel, trekant og kugle. Tal med børnene om
formerne og mønstrene og lad dem tegne eller forme deres
egne former og mønstre.
Materiale: Poser og forskellige ting fra naturen som fx
blade, sten, grene, bær og jord.
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Vi laver en vulkan

Aktivitet: Grav Pepsi Max flasken ned i sandkassen og byg
sand op omkring den, så det ligner en vulkan. Skru låget af
flasken slip fire Mentos ned i flasken på en gang. Pepsi Max
Colaen reagerer med Mentoen og sprutter højt op i luften.
Det går ikke altid godt første gang, så vær forberedt på at
skulle udføre flere forsøg. Der kan også eksperimenteres
med flere forskellige typer Cola light og Mentos, bl.a. for
at undersøge, hvordan man får den højeste colastråle fra
vulkanen. Lad også børnene tegne vulkaner, se modeller
af vulkaner og kigge i bøger om vulkaner. Der findes en
række modeller af vulkaner til undervisningsbrug, så man
kan se opbygningen af en vulkan indeni. Lad børnene
undersøge modellen og lad dem genkalde både
fortællingen om Humboldt, der kravlede op på en
vulkan, og deres eget vulkaneksperiment.
Materiale: 1,5 liter Pepsi Max Cola, en rulle med mint
Mentos og en sandkasse – evt. en vulkanmodel.

Model af vulkan fra Learning Resources.
Foto: Claus Michelsen
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Vi laver en dåsetelefon

Aktivitet: Tal med børnene om, hvordan vi kommunikerer med
hinanden over lange afstande. Inddel børnene i små grupper og
udlever til hver gruppe to konservesdåser, hvor der med en hammer
og et søm er lavet hul i bunden. Forbind dåserne med 10 meter
fiskeline eller snor, og hold snorerene fast i bunden. Lad børnene
prøve om, de kan kommunikere med hinanden over 10 meter ved
hjælp af dåserne.
Materiale: To rengjorte konservesdåser, 10 meter fiskeline eller snor,
fire tændstikker, søm og hammer.
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Vi undersøger magnetisme og laver hypoteser

Aktivitet: Placer magneter og forskellige materialer på et bordet. Stil børnene
spørgsmål om magneternes egenskaber, som fx
•

Hvordan tiltrækker de ting?

•

Tiltrækker alle magneter de samme ting?

•

Hvilke ting tiltrækker de?

•

Virker magneterne på samme måde i vand og i et køleskab?

•

Hvad gør I med magneterne?

•

Hvordan hænger tingene fast på magneterne? Bruger I lim eller tape?

•

Hvad kunne ellers blive tiltrukket af magneterne?

•

Hvorfor tiltrækkes tingen af magneterne?

•

Hvad tror I der vil ske, hvis I lader to magneter røre hinanden?

Placer nu en samling af små ting på bordet, som fx papirklips, nøgler og mønter og
spørg børnen hvilke ting tror I, vil blive tiltrukket af magneterne?
Tilskynd børnene til at gruppere tingene, at generalisere til andre lignende ting, og
tjek om de andre grupper af børn for de samme resultater. Stil spørgsmål, som ”bliver
alle papirklipsene tiltrukket af magneterne?”
Fortæl børnene at en hypotese er noget, vi venter, vil ske, når vi laver et eksperiment.
Få børnene til at lave hypoteser om, hvilke typer af ting bliver tiltrukket af magneter og
hvilke, der ikke bliver. Børnene vil måske sige, at magneterne tiltrækker metalting eller
ting, der skinner. Lad børnene undersøge om deres hypotese er sand ved at give dem
aluminiumsfolie, messingnøgler og stålsøm. Udvælg nu en ting blandt en samling af
ting lavet af forskelligt materiale og placer den midt på bordet. Lad børnene med ord
og uden brug af magneter fortælle, hvilke ting der vil blive tiltrukket af magneter, og
hvilke der ikke vil. Lad et af børnene afprøve sin formodning uden kommentarer eller
rettelser fra andre. Gentag så længe børnene er interesseret. Spørg hver gang barnet
•

Var det, hvad du ventede, ville ske?

•

Tænkte du, at det ville blive tiltrukket af magneten?

Materiale: Forskellige magneter og forskellige materialer.
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Vi undersøger majskorn og globussen

Aktivitet: Forbered aktiviteten ved at lade omkring 10 majsfrø spire i fire dage ved at
lægge frøene og en dampet papirserviet i en plasticpose, som efterfølgende snøres.
Undgå at udsætte posen for sollys. Indled aktiviteten med at spørge, hvem der kan
lide at spise majs. Fortæl børnene, at det oprindelig var indianerne i Amerika, der
begyndte at dyrke og spise majs. Lad børnene se på og fortælle om majs og majsfrø.
Plant nu de majsfrøene i en gennemsigtig kop fyldt med dampede papirservietter ved
at placere frøene mellem koppens side og papirservietterne. Spørg børnene om
•

Hvornår tror I, de begynder at vokse?

•

Hvor vil de begynde at vokse først?

Vis børnene forskellige former for majs, både tør og frisk, forskellige former,
cornflakes. Lad børnene tale om de forskellige former, størrelser og farver. Tal med
børnene om, at selvom der er forskellige former, så er det alt sammen majs. Lad
børnene fortælle om, de spiser majs, og hvis hav deres favorit majsspise er, og om de
nogensinde har set majs vokse.
Tal med børnene om, at man overalt i verden spiser majs og vis dem en globus. Spørg
børnene hvad det er og hvilken form den har. Tal fx med børnene om at globussen
er en model, ligesom en egetøsbil er en model af en rigtig bil. Udpeg på globussen
Mexico, hvor det oprindeligt var indianerne begyndte at dyrke og spise majs. Spørg
børnene om, de har set billede af Jorden. Vis så børnene et billede af Jorden og spørg
•

Hvad kan I se på billedet?

•

Hvad er den blå farve?

•

Og hvad er den hvide, den brune,..?

Lad børnene tale om, hvad de ser og hjælp dem med at identificere det, de ser
(planet, ocean, skyer, land).
Materiale: Majs, majsfrø, plastikposer, papirservietter, globus, fotografi af Jorden
(gerne en poster hvis muligt).
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Vi genbruger papir

Aktivitet: Forbered aktiviteten ved at tale med børnene om genbrug. Lad børnene
fortælle om, hvordan de hjemme og i børnehaven fx genbruger plastikflasker og
sorterer affald. Spørg børnene om de ved, hvad der sker med de ting, vi afleverer til
genbrug.
Lad børnene samle aviser og rive to hele sider avispapir i kvadrater med en
sidelængde, der højst er 5 cm. Papirstykkerne lægges i blød i vand mellem en og
otte timer. Put en halv kop gennemblødt avispapir og to kopper vand i en blender, og
blend ved høj hastighed. Hæld papirmassen i en nylonstrømpe og pres så meget vand
ud, at papirmassen har samme konsistens som modellervoks. Hæld papirmassen
i en genlukkelig plasticpose. Gentag processen indtil alle papirer er rengjort. Gem
papirmassen i et køleskab indtil, det skal anvendes.
Materiale: Aviser, blender, spand eller skål, kop, vand, nylonstrømpe, genlukkelige
plastikposer.
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Vi laver teater om Ørsted

Aktivitet: Kasserne placeres tilgængeligt for børnene, der inviteres til dramatisk leg
om Ørsted og hans liv, hvor de tildeler hinanden og accepterer roller og udfolde
dem. Børnene kan antage konkrete roller som fx Ørsted, Gauss og Ørsteds kone,
men også forestillede roller som fx Ørsteds assistent, prinsesse eller hofdame ved
den preussiske konges hof, eller observatør af begivenhederne. Afgørende er det,
at der skabes et spil, hvor børnene er forskellige karakterer og kan og lade som om
de er på forskellige steder og tider. Gennem børnenes leg skabes en fortælling, hvor
indholdet personaliseres, og fortællingens karakterer formidler kognitive strukturer,
konceptuelle systemer, forestillinger og følelser. På den måde bliver børnenes
fortælling en del af, hvordan de forstår den verden, de lever i, og tjener som en måde
at formidle den forståelse for andre. Fortællingen giver børnene en følelse af ejerskab,
som er en vigtig del af en læringssituation.
Materiale: Kasser fyldt med tørklæder, hatte, briller og lignende samt genstande som
fx bøger, papir, blyanter, kolber, magneter og ledninger.
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Vi, børn og voksne, taler sammen om naturvidenskab og
teknologi

Alle, der arbejder med børn, ved, at børn er nysgerrige og vil undersøge alt i verden
omkring dem med alle deres sanser. Nysgerrighed motiverer børn til at lære og
prøve nye ting. Derfor er det vigtigste, voksne kan gøre, for at involvere børn i
naturvidenskabelige aktiviteter at stimulere og understøtte deres nysgerrighed.
Det betyder, at der skal skabes trygge rammer og omgivelser for de nysgerrige
børn: Der skal være materialer, levende ting og oplevelser – og de voksne skal
være klar til at levere genstande, som børn efterspørger. Det er ikke nødvendigvis
specielt udstyr som beskyttelsesbriller og reagensglas. Der er et stort potentiale for
naturvidenskabelige undersøgelser i hverdagens materialer.
Naturvidenskabens sprog kan være en spændende udfordring for børnene, og det
kan udfordre dem til at lære, lege og glæde sig over nye ord og begreber. Omvendt
er det afgørende for børnenes samtale om og forståelse af naturvidenskab, at de
får mulighed for at tilegne sig og bruge naturvidenskabelige begreber. Som en af
børnenes nærmeste samtalepartner skal de voksne, det være sig pædagogerne,
lærerne eller forældrene, bringe naturvidenskabelige begreber og tænkemåder ind i
samtalen med børnene. Det er de voksne opgave at understøtte børnenes interaktion
med naturens fænomener og den kontekst, interaktionen foregår i, og hjælpe børnene
med at udvikle en forståelse af, hvad vi ved, og hvordan vi ved det. Det fulde udbytte
opnås, når de voksne er opmærksomme på at fremme børnenes samtale vedrørende
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•

Navngivning: børnenes verbaliseringer i form af navngivning af objekter,
materialer, situationer og fænomener.

•

Beskrivelse: børnene beskrivelse af deres egne handlinger eller egenskaberne
ved et objekt eller et fænomen.

•

Sammenligning: situationer hvor børnene kan relatere to (eller flere) egenskaber,
fx ligheder og forskelle, ved forskellige objekter eller fænomener.

•

Klassificering og sortering: børnenes grupperinger af objekter og fænomener mm
i henhold til ligheder og forskelle mellem dem samt arrangering af dem i henhold
til ligheder eller forskelle på en stigende eller aftagende måde, fx sortering af tre
objekter, hvori det mellemste objekt samtidig er større end det lille og mindre end
det store.

•

Årsag: børnene er opmærksomme på årsag
og virkning i forbindelse med ændringer i
objekter og fænomener.

•

Begrundelse: børnene argumenterer med
udgangspunkt i deres tidligere erfaringer
med henblik på at begrunde en ide eller
forklaring vedrørende et objekt eller
fænomen.

Det kan være hensigtsmæssigt at udvikle
projekter, fx med udgangspunkt i fortællingen
om Ørsted og ovennævnte forslag til aktiviteter,
så børnene kan dvæle ved et objekt eller
fænomen, fx vulkaner og gå i dybden med
det. Dette kan give børnene adgang til flere
begreber og gøre det lettere at sætte dem ind i
en sammenhæng.
Foto: Eline -Rebecca Michelsen Steffensen
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