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H.C. Ørsted i børnehøjde
Science i børnehøjde, vol. 1

af 
Eline-Rebecca Michelsen Steffensen og Claus Michelsen



Det foreliggende hæfte H.C. Ørsted i børnehøjde skal understøtte og fremme 
børns interesse og nysgerrighed for udforskningen af naturen og dens 
fænomener og den naturvidenskabelige praksis.

Med 22 illustrerede og kort beskrevne nedslagspunkter i den berømte danske 
videnskabsmand Hans Christian Ørsteds liv og virke skal hæftet involvere 
børnene i en fortælling, hvor de oplever en rejse, der både kan handle 
om fortiden, nutiden, eller fremtiden. 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. 

H.C. Ørsted i børnehøjde er udviklet med det formål, at børn allerede 
i dagtilbud og indskolingen får en oplevelse af naturvidenskab som et 
menneskeligt og kulturelt forehavende. H.C. 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. H.C. Ørsted i børnehøjde afspejler, at naturvidenskaben er 
en menneskelig konstruktion, og derfor involverer følelser, tanker, håb og 
drømme. Det er vores håb, at H.C. Ørsted i børnehøjde vil blive anvendt til 
at invitere børnene til at undre sig, stille spørgsmål og skabe deres egen 
fortælling om naturen og naturvidenskaben. Og husk at noget er først en 
fortælling, når nogen erfarer noget i et deltagerperspektiv.
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Til understøttelse af arbejdet med H.C. Ørsted i børnehøjde er hæftet 
H.C. Ørsted i børnehøjde for voksne udgivet. Dette hæfte indeholder en 
præsentation af de fem hovedpersoner H.C. Ørsted i børnehøjde, der udover 
H. C. Ørsted er de tyske videnskabsfolk Carl Friedrich Gauss, Alexander von 
Humboldt, Wilhelm Eduard Weber og Heinrich Christian Schumacher samt 
deres indbyrdes relationer, det naturvidenskabelige indhold i H.C. Ørsted 
i børnehøjde, og en række forslag til naturvidenskabelige aktiviteter med 
børnene.

H.C. Ørsted i børnehøjde udgives i LSULs skriftserie Science i børnehøjde, 
der har til formål at tilbyde fagprofessionelle i dagtilbud og indskoling 
praktiske eksempler på 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 
fagprofessionelle fra dagtilbud og indskoling og 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.
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En forsker arbejder med 
videnskab og forsøger at finde ud 
af ting, som vi ikke ved eller ikke 
forstår.
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Vi skal nu høre om fem berømte 
forskere, der for to hundrede 
år siden opdagede en række 
spændende ting om naturen.
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De fem forskere var Hans 
Christian Ørsted, Alexander von 
Humboldt, Carl Friedrich Gauss, 
Wilhem Weber og Heinrich 
Christian Schumacher.
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Hans Christian Ørsted voksede 
op i Rudkøbing, hvor han legede 
med sin bror Anders Sandøe i 
deres fars store apotekerhave.
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Hans Christian rejste sammen 
med sin bror til København 
for at studere på universitetet. 
Hans Christian lavede 
spændende eksperimenter og fik 
guldmedaljer for dem. 
Anders Sandøe endte med at 
blive statsminister.
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Hans Christian konstruerede et 
af de første batterier, som han 
brugte til eksperimenter.
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Hans Christian opdagede som 
den første i hele verden, at 
en elektrisk strøm kan får en 
magnetnål til at slå ud. Hans 
Christian fortalte sin far om den 
store opdagelse på en køretur i 
Dyrehaven.
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Hans Christians opdagelse blev 
kaldt elektromagnetisme, og han 
blev hurtigt meget berømt for 
opdagelsen.
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Hans Christian blev gift med Inger 
Birgitte. De fik fem piger og tre 
drenge. Hans Christian var tit på 
rejse, og så sendte han breve 
hjem til Inger Birgitte.
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Hans Christian og hans familie 
havde tit gæster. En af gæsterne 
var den berømte forfatter Hans 
Christian Andersen. Han kom ofte 
på besøg om fredagen, hvor der 
blev serveret sødsuppe.
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På en af sine mange rejser mødtes 
Hans Christian med tre andre 
berømte forskere Alexander von 
Humboldt, Carl Friedrich Gauss 
og Wilhelm Weber hos Heinrich 
Christian Schumacher. De 
besluttede at undersøge jordens 
magnetisme.
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De fem forskere aftalte, at 
de sammen med forskere fra 
hele verden ville måle jordens 
magnetisme på samme tidspunkt. 
Men de glemte, at klokken ikke er 
den samme overalt i verden.
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Schumacher havde af kongen fået 
et observatorium, så han kunne 
opmåle Jylland. Han var også 
meget interesseret i stjerner. I sit 
observatorium havde han mange 
kikkerter, som han brugte til at se 
på stjernerne.
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Humboldt rejste sammen med sin 
hjælper Bonpland til Sydamerika 
for at udforske naturen. Han 
var interesseret i, hvorfor der 
er forskellige planter rundt om 
i verden. De kravlede op ad 
kæmpestore bjerge og samlede 
planter hele vejen op. Humboldt 
tegnede kort over, hvor han 
havde fundet planterne.
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Humboldt var meget interesseret 
i dyreelektricitet. Da han og 
Bonpland kom til en sø med 
elektriske ål, drev de nogle vilde 
heste ud til ålene for at se, hvad 
der ville ske.
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Humboldt kravlede også op til 
en af verdens største vulkaner og 
kiggede ned i den. Nogle dage 
efter gik vulkanen i udbrud.
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Humboldt og Hans Christian 
mødtes til et selskab hos kongen 
i Berlin. Hans Christian ville 
meget gerne fortælle om sin 
opdagelse af elektromagnetisme, 
men Humboldt ville hellere tale 
om sine rejser og tegninger af 
planter.
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Gauss var meget dygtig til tal 
og blev en af de mest berømte 
matematikere i verden. Da han var 
tre år gammel fandt han en fejl i 
sin fars regnskaber, og da han gik 
i skole, var han meget bedre til tal 
end sin lærer.
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Mange syntes, at Gauss var sær 
og bedrevidende. Hans Christian 
mødte Gauss i Berlin og skrev 
bagefter til Inger Birgitte, at 
Gauss var en meget rar mand. 
Han ville rigtig gerne høre om 
Hans Christians opdagelse af 
elektromagnetismen.
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Weber var meget interesseret i 
elektricitet og magnetisme. Han 
opfandt instrumenter til at måle 
elektricitet og magnetisme.
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Weber og Gauss havde 
laboratorier i samme by, men i 
hver sin ende af byen. De opfandt 
en telegraf, så de gennem en 
ledning kunne sende beskeder til 
hinanden.
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Mange af de ting, de fem forskere 
opdagede for to hundrede 
år siden har betydning i dag. 
Forskernes vigtigste opdagelse 
var, at vi skal passe på naturen.
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