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Oplægsholderen og agenda

Professor i matematikkens og naturfagenes 
didaktik og leder af  LSUL

1953-1963: HC Ørsteds Vej, Svendborg
1990- ….. : HC Andersens Gade, Odense 

• Ånd, natur, teknologi og ”runde årstal”
• Nedslag i projektet Fra HCA til Ø 
• HC’erne og et moderne dannelsesprojekt  



To spørgsmål til gymnasieelever

Ribe Katedralskole 10. oktober 2018

Hvem her har hørt om
• Shakespeares værker?
• Termodynamikkens anden hovedsætning?



Der er mellem naturvidenskab og humaniora en kløft af  gensidig 
uvidenhed, arrogance og fordomme. Dette er kæmpetab for os 
alle, både for os som mennesker og for vores samfund. Det er på 
samme tid både et praktisk, intellektuelt og kreativt tab.

Transformation af  uddannelsessystemet fra tidlig specialisering 
til bred almen dannelse, der giver indblik i forskellige 
kundskabskulturer og deres indbyrdes sammenhænge.

Snow (1959) De to kulturer



Naturen som en sammenhængende global kraft
Ligheder på tværs af klimazoner
Forudsiger menneskabte klimaændringer
Beskrev videnskabelige opdagelser i et poetisk sprog, 
hvilket inspirerede bade videnskabsfolk, poeter og 
politikere som Darwin, Wordsworth, Goethe og 
Jefferson. 
John Muir: Bevarelse af naturparker
Henry David Thoreau: Walden
Ernest Haeckel: Økologi (1866)

Alexander von Humboldt, 1769-1859 



The most significant event of the 19th century 

1820: HC Ørsted påviser sammenhængen
mellem elektricitet og magnetisme

From a long view of  the history of  mankind –
seen from, say, ten thousand years from now –
there can be little doubt that most significant event 
of  the 19th century will be judged as Maxwell’s 
discovery of  the laws of  electrodynamics.  The 
American Civil War will pale into provincial 
insignificance in comparison with this important 
scientific event of  the same decade. Richard 
Feynman



Nikola Tesla (1847- 1931)

The Problem of  Increasing Energy (1899):

(..) the scientific man (..) lives and labor and hopes with the poet who says: 
Daily work – my hands employment,

To complete is pure enjoyment!
Let, oh, let me never falter!

No! There is no empty dreaming
Lo! These trees, but bare poles seeming,

Yet will yeld both food and shelter



Projektet: Fra HCA til Ø  

Fra HCØ til Ø, fortællinger i naturvidenskab  
Start i 2005: Gruppe af  fagdidaktikere og lærere
Inspiration fra Jerome Bruner

The process of  science making is narrative. It consists of  spinining
hypotheses about nature, testing them, correcting the hypotheses, and 
getting one’s head straight (..)  What I am proposing (..) is that our
instruction in science from the start to the finish be mindfuld of  the lively
processes of  science making, rather than being an account only of  
”finished science” as represented in the textbook, and in he standard and 
often deadly ”demonstrative experiment”    



Opstarten

Folkeuniversitetet, 2006

Ørsteds 1820 forelæsning ved professor 
Hans Toftlund, SDU på Rudkøbing Skole

Besøg i apotekerhaven i Rudkøbing

Forfatter Vagn Lundbye tolker Ånden i 
naturen med udgangspunkt i sit 
forfatterskab om menneskets relationer til 
naturen 



HC Ørsted på Rudkøbing Skole 2005-06

Tværfagligt samarbejde i 9.klasser mellem dansk, fysik / kemi 
og geografi
Hovedformål: Bygge bro mellem de humanistiske og 
naturvidenskabelige fag

• Fysik /kemi: elektromagnetisme, aluminium
• Geografi: Aluminium, råstofudvinding og 

lokaliseringsfaktorer
• Dansk: Guldalderen, HC Ørsted, Oehlenschläger og HC 

Andersen. Forskellige genrer: fx digte, dagbog, avis, brev mm



Avisen

• Besøg på apoteket i Rudkøbing
• Aluminium og dets anvendelse
• Københavns bombardement i 1807 og Ørsteds

brev til Adam Oehlenschläger
• Luftskibet af HC Ørsted, Vanddråben af HC 

Andersen og mikroskoper
• Jordens magnetfelt og satelitten Ørsted



Ørsted, videnskab og eventyr, 2015

Fysik/kemi og dansk i 7. klasse
• Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen
• Magnetisme, telegrafen, og 

kommunikation
• Ørsteds interesse i litteratur og venskab

med HC Andersen
• Genren eventyr belyst ved ‘Den store 

søslange’

Videoer om videnskabsfolk, eventyr om 
elektromagentismens opdagelse, tidslinie

Men 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.



Eventyr om elektromagnetismens opdagelse

Professoren går ud igen efter det sidste stykke lakrids, 
men denne gang finder han kompasset. Professoren 
undrer sig over, hvordan kompasset er endt der, men 
lægger så kompasset på bordet ved siden af  
lakridsposen. Da han rækker sin højre hånd ud efter 
det sidste stykke lakrids, slår kompasset ud til hans 
tommelfingerside. Der hænger en ledning over kompasset 
fra et mislykket eksperiment, og det var der sådan 
sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme blev 
opdaget.



Serie: Science i børnehøjde

Ørsted i børnehøjde

Materiale til dagtilbud og indskoling med to 
didaktiske greb
• Fortælling
• Undersøgende tilgang (IBSME)

24 nedslag i HC Ørsteds liv og virke, 
herunder familie, venner (HC Andersen) og 
samarbejde med fire tyske videnskabsfolk 
(Humboldt, Gauss, Weber og Schumacher) 



Forpremiere: Ørsted i børnehøjde

Hans Christian blev gift med bliver gift med Inger Birgitte. 
De fik fem piger og tre drenge. Hans Christian var tit på 
rejse, og han skrev hjem til Inger Birgitte. 

Hans Christian og hans familie havde ofte gæster. En af  
gæsterne var den berømte forfatter Hans Christian 
Andersen. Han kom ofte på besøg om fredagen, hvor der 
blev serveret sødsuppe. 



Forpremiere: Ørsted i børnehøjde

Hans Christian opdager som de første i hele verden, at 
en elektrisk strøm kan får et magnetnål til at slå ud. 
Hans Christian fortæller sin far om den store opdagelse 
på en køretur.

De fem forskere aftalte sammen med forskere fra hele 
verden at måle jordens magnetisme samme dag. Men de 
glemte, at klokken ikke er den samme overalt i verden.



Videnskabelige publikationer



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. Dan Charlie Christensen

John Keats beskyldte Newton for at ødelægge poesien i 
regnbuen ved at forklare oprindelsen af  dens farver. 
Keats tog fejl: Forståelse af  videnskab understøtter vores 
undren over verden, og naturens mysterier mister ikke 
deres poesi, fordi de er løst: løsningen er ofte smukkere 
end puslespillet, der afslører endnu dybere mysterier 
(Richard Dawkins). 

Det moderne gennembrud 



Scientia poetica

Die Darstellung von Wissenschaft braucht eine Ästhetische
Komponente (..) Es gilt nähmlicht, wissenschaftliche
Erkenntnisse so darzustellen, dass ihr Zusammenhang mit dem 
Lebensganzen erkenbarr und der Humane Bezug ersichtlich
wird, denn vor allem am diesem sind Menschen interessiert (..) 
dass es wissenschaftliche Befunde gibt, die an dieser Stelle 
Auskunft gebem und ermutigen sollten, die 
Vermittlungsbemühungen und diese oetische Dimension zu
ergänzen beziehungsweise zu bereichern. Ernst Peter Fischer



Civilisationers fremskridt er et resultat af  menneskets 
bestræbelser  på at tilvejebringe energi til at øge 
fødevareproduktionen, at anvende flere og få større 
udnyttelsesgrad af  materialer,  at producere flere og mere 
forskellige forbrugsgoder, at øge mobiliteten,  og skabe 
ubegrænset adgang til information.

Nyt Aftenblad den 10. januar 1824: Naturvidenskaben, 
betragtet som en af  Grundbestandene i Menneskets Dannelse: 
Det er ikke så meget er kundskabsmængden, der må være målet for den 
højere undervisning, men fornuftens stempel, der sættes på disse 
kundskaber

Termodynamik, civilisation og almen dannelse



Naturvidenskab, kultur og samfund

UNESCO: Evolutionær humanisme hvor videnskaben er grundlaget 
for en fælles og universel kultur for menneskeheden (Julian Huxley).   

En videnskabelig rationalitet uden en samfundsmæssig rationalitet 
forbliver tom, og en samfundsmæssig rationalitet uden en 
videnskabelig rationalitet forbliver tom (Ulrich Beck). 

At the dawn of  the third millennium, scientist claim their right to intervene in a 
field, which was once considered to be under the exclusive competence and 
jurisdiction of  philosophers and churchmen: the field of  values. Rita Levi-
Montalcini, Nobelprismodtager i medicin 1986



Naturvidenskabens modeller: 
Kulturelle artefakter
Modeller er allestedsnærværende i den naturvidenskabelige 
praksis, og det er gennem modellerne, at naturvidenskaben har 
bidraget til den kulturelle teknologiske og socioøkonomiske 
udvikling af  samfundet som helhed.

Modeller afspejler det paradoks, at naturvidenskaben dels 
tilstræber at give en objektiv forklaring på generelle fænomener 
og processer i naturen, dels er værdiladet, når den bringes i spil 
på et kulturelt, historisk eller samfundsmæssigt plan.

De naturvidenskabelige fag skal overskride deres snævre 
faglighed og påtage sig en central rolle i almen dannelse. 



• Fremskridt er et resultat af  ideer og principper.
• En ny oplysningstid byggende på videnskab, fornuft, 

humanisme og fremskridt inkluderende de nye  begreber 
entropi, evolution og information.
• Data fra hele verden giver et præcist billede af  tendenser. 

Oplysningstidens ideer virker – det går fremad – og vi skal 
producere ny viden til gavn for mennesker og samfund.
• Mennesket er ikke rationelt, men det det kan lære at tænke 

rationelt.
• (i) Viden er i princippet altid foreløbig og (ii) ingen kan påkalde 

sig en personlig, religiøs eller anden autoritet som argument for 
at have ret. 

En ny oplysningstid



Almen dannelse i en ny oplysningstid

Økologisk tækning: Sammenhæng, relationer og afhængighed – almen dannelse er 
et fælles projekt
Naturgemälde (Humboldt): Naturen (og teknologien) skal observeres og måles, 
men også opleves og nydes 
Det handler både om at forstå fortiden og nutiden og have en vision om, hvordan 
verden kan blive bedre (Peter Kemp)
Almen dannelse skal omfatte alle og have fokus på demokrati, social retfærdighed 
og oplysning, og vi skal søge efter alle de bidrag til uddannelse, der kan gøre 
verden bedre.
Den oplyste borger i et demokratisk samfund har et handlingsansvar, fordi livet 
sammen med andre borgere rejser problemer, som skal løses af  samfundslivet.



Snow genbesøgt efter 60 år



Tak for opmærksomheden
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