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Naturen er i de sidste mange millioner år gået igennem en evolutionær proces, hvori flere af dens 

unikke egenskaber er blevet udviklet for at kunne tilpasse sig forskellige omgivelser. Mange af 

disse bemærkelsesværdige egenskaber forsøger forskere at overføre til ny teknologi. Denne kilde til 

inspiration og overførslen af naturens egenskaber til et nyt produkt kaldes biomimetik. På den måde 

kan vi udnytte de millioner af års erfaring og karaktertræk naturen har udviklet gennem evolution. 

Biomimetik er et relativt nyt begreb, men princippet bag det er langt ældre, mennesker har i mange 

tusinde år kopieret naturens egenskaber, det er dog først blevet en implementeret del af videnskaben 

de sidste 50 år. Et af de første videnskabelige eksempler på biomimetik var opfindelsen af velcro af 

George de Mestral. Her blev små kroge på en plante studeret og overført til lukkemekanismen 

velcro benytter. Ifølge Torben Lenau gemmer naturen på utrolig mange gode egenskaber. ”Det vil 

sige; at Jorden simpelthen er en idébank af rang. Der har været så meget trial and error, der er så 

meget, der er blevet prøvet af, og der er så meget, der er blevet optimeret til at klare ekstreme 

problemstillinger.” siger han. Biomimetik er en stadigt voksende gren inde for videnskaben og der 

arbejdes fortsat på at aflure naturens opskrifter på materialer og konstruktioner, problemet er blot at 

vide hvor man skal lede. En af de planter man kunne starte med at undersøge mikrostrukturen og 

opbyggelsen af, kunne være bambus.  

 

Problemformulering: 

Hvordan kan vi formidle relationen mennesker - natur, med fokus på emnet biomimetik igennem 

bambus mikrostruktur, på en måde der er interessant for museumsgæster i alderen 16-20 år? 

 

1. Hvordan kan vi gøre det spændende/ tiltrække de unge? 

2. Hvilke formidlingsprincipper og værktøjer kan hjælpe vores sag? 

3. Hvordan kan vi koble viden om biomimetik til vores ide? 

4. Hvilke egenskaber har bambus, og kan det bruges til træning? 

5. Er det en realistisk løsning/ide på museets problemstilling? 

 

Metode, teorier og materialer: 

I fysik har vi benyttet materiale fra følgende eksperiment om bambus’ bøjelighed og fleksibilitet 

ved udsætte en bambus gren for forskellige kræfter. I dette forsøg var vores udgangspunkt at 

arbejde nomotetisk, for at finde en generel lov om, hvordan sammenhængen mellem forskellige 

tøjninger og spændinger i vores materiale kunne beskrives. Resultaterne fra forsøget viste sig dog at 
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være præget af så stor måleusikkerhed, at vi ikke mente, at kunne konkludere noget generelt ud fra 

vores forsøg. Det var grundet forskellige årsager i forhold til aflæsningen af vores målinger i 

forsøget. Man kan dog argumentere for, at vi også arbejdede kvalitativt og empirisk i og med vi 

observerede at bambus kan påvirkes af relativt store kræfter uden at blive ødelagt, dog ikke hvor 

store kræfter. Da vi ikke undersøgte præcist hvor store kræfter bambus kunne blive påvirket med, 

kan vi heller ikke argumentere for at have arbejdet kvantitativt i forhold til dette forsøg.  

 

For at få en forståelse af den belastning bambussen kan modstå og for at regne på de størrelser, som 

gælder inden for kræfter, vil vi indføre noget teori omkring kræfter fra fysik. Vi vil blandt andet 

bruge følgende sammenhæng 𝐹!"#$%& = 𝑚 ∙ 𝑔, for at beregne den kræft en mand påvirker 

bambussen med, og vi vil også indføre noget om angrebspunkter og Newtons anden lov. 

 

Vi fandt også materiale igennem en observationel metode, da vi var inde på iNANO og lave AFM 

målinger, hvor vi så på bambusses struktur på nanoniveau. Vi lavede ikke nogle eksperimentelle 

ændringer men iagttog blot strukturen. 

 

I dansk har vi undersøgt udstillingsprincipper og kommunikationsteori, med henblik på senere at 

kunne arbejde ideografisk i udviklingen af et specifikt løsningsforslag. Vi arbejdede ideografisk ved 

at gøre brug af forskellige teorier og sammenligne de forskellige udstillingsprincipper for at finde 

frem til, hvilket udstillingsprincip, ville være det bedste til at formidle vores problemformulering. 

Derudover arbejdede vi med kommunikationsteori, for at opbygge en større forståelse for, hvordan 

vi ville formidle det valgte udstillingsprincip på den mest optimale måde. 

 

Delkonklusion: 

Ad 1) Vi vil lave et udendørs fitness sted af bambus 

Ad 2) Da fokusområdet var at tiltrække og formidle viden til teenagere, har vi valgt at fokusere på 

det affektive princip. Det princip, hvor modtageren aktivt inddrages i læringen om emnet 

Ad 3 ) Ved hjælp af plancher og skilte kan vi formidle viden om biomimetik til unge, der træner på 

fitnessredskaberne lavet af bambus.   

 

Ad 4) Bambus er på grund af dets mikrostruktur et stærkt og fleksibelt materiale, der kan gro under 
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de fleste forhold. Bambus generer 35% mere ilt end almindelige træer og blive høstet kontinuerligt 

uden at skulle omplantes og uden at ødelægge det omkringliggende miljø. Vi vil påstå at bambus 

godt kan bruges til træning, det skal dog lamineres først. 

 

Ad 5) Ifølge vores beregninger kan vi konkludere, at det er en realistisk løsning, det vil også  løse 

museet problemstilling, da flere unge vil besøge væksthusene. 

 

Analyse: 

Samfundets behov for at være i form er blevet større og ikke kun blandt unge. Fitnesscentre er dyre, 

så der bliver etableret et mangfoldigt antal af nye udendørs fitness-steder. Med det i baghovedet 

kom vi frem til vores ide, som er et udendørs fitness sted, lavet af bambus. Vi vil på den måde 

opfylde et af samfundets behov. Bambus er en stærk og solid råvare, som de unge idrætsudøvere 

kan prøve kræfter med. For at formidle viden om bambus mikrostruktur og biomimetik vil der rundt 

omkring på de forskellige redskaber blive placeret skilte med fakta om bambus, der passer til 

redskabet. Hver skilt vil fortælle noget nyt og spændende og vi vil have et stort skilt med fakta om 

biomimetik og bambus egenskaber, historie osv.  

 

Fitness-stedet lavet af bambus har den ideelle placering i forhold til studerende, fordi det vil være 

placeret nær universitetsparken. Det kan også være et godt sted for unge at mødes, hvor de kan være 

sammen med deres venner. Træningsstedet vil give dem mulighed for at træne samtidige med, at 

man får en større viden omkring bambus mikrostrukturer og vække interesse for biomimetik. Nogle 

vil måske endda blive fascineret og få lyst til at gå ind i væksthusene.  

 

Når man formidler viden om forskellige emner, er der de tre klassiske principper det didaktiske, det 

affektive og det estiske. Da fokusområdet var at tiltrække og formidle viden til teenagere, har vi 

valgt at fokusere på det affektive princip. Det princip, hvor modtageren aktivt inddrages i læringen 

om emnet. Forskning har vist at motivationen for at lære forøges når man inddrages aktivt. Ved at 

bygge et udendørs fitnessområde inddrager man hurtigt gæsterne, de kommer til at gøre noget aktivt 

og indlærer en masse gennem leg.  

 

Mødet med bambus som et fitnessredskab, vil sandsynligvis sætte mange tanker i gang hos 

modtageren. Dette har vi tænkt os at udnytte til at fange modtageren og inddrage denne ved hjælp af 
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det affektive princip. Vi vil tage udgangspunkt i et spørgsmål som: “Kan bambus virkelig holde til 

mig og min vægt?” Det er et spørgsmål, som straks vil sætte en underen i gang. På den måde har vi 

vækket modtagerens interesse, og vi kan nu ved hjælp af vores planche og det didaktiske 

udstillingsprincip forklare om bambus’ struktur, og hvordan denne struktur er blevet brugt i andre 

sammenhænge, altså selve biomimetikken i forhold til bambus. Vi vil komme med eksempler på 

hvordan naturen og især bambus, har været med til at påvirke nogle af de store, såvel som små 

opfindelser og seværdigheder, vi til daglig omgås med. Vi vil eksempelvis nævne, hvordan 

Eiffeltårnet, et reb, fletninger osv. er opbygget på samme måde som bambus. På den måde lærer vi 

gæsterne, hvordan naturens vidunderlige egenskaber, er med til at bygge den verden vi i dag lever i 

og hvor meget biomimetik betyder for samfundet i dag, med vægt på det affektive 

udstillingsprincip. Vi formidler det også ved hjælp af det didaktiske princip, som vil fremgå ud fra 

de forskellige plancher der bliver sat op. På den måde vil man få viden både gennem det affektive 

og det didaktiske udstillingsprincip, først vil modtageren blive aktiveret og derefter informeret ved 

hjælp af det didaktiske udstillingsprincip. 

Gennem AFM scanninger fandt vi ud af, at bambus er et stærkt og fleksibelt materiale. Ved AFM 

fandt vi også ud af, at bambus har en sekskantet struktur, som vi brugte til vores design af fitness 

redskaber. Ved hjælp af søgning på nettet fandt vi ud af, at bambus kan gro under de fleste forhold. 

Bambus generer 35% mere ilt end almindelige træer og blive høstet kontinuerligt uden at skulle 

omplantes og uden at ødelægge det omkringliggende miljø. Den bambus vi vil anvende til vores 

træningsredskab hedder Moso. Vi fandt frem til denne bambus ved at skrive til en række eksperter 

inden for området. Amy fra Bamboo Giant Nursery anbefalede os arten Moso, hun sagde at den 

gerne skulle være tør, da det vil gøre den mindre fleksibel. En anden bambus ekspert, ved navn 

Roger Lewis, Jr, belyste at bambus er utroligt fleksibelt, hvilket vi også selv havde observeret i en 

kvalitativ undersøgelse, men at man ved at laminere bambus, kunne gøre bambus mere holdbart og 

undgå forrådnelse. Amy nævnte også at jo større diameter jo mere holdbar ville den være. Vi 

undersøgte Moso nærmere på nettet, og opdagede at Moso er den mest brugte og udbredte bambus i 

Asien. Dens stærke opbygning samt dens hurtige vækst gør den ideal som byggemateriale til fx 

huse eller gulve. Moso bambussen kan modstå en kræft på ca. 8250 N og det gør den velfungerende 

til at blive brugt som en pull-up bar. Når man hiver sig selv op i fx. en pull-up-bar påvirker man det 

med en nedadrettet kraft - nemlig tyngdekraften. Hvor kraftig en tyngdekraft man påvirker 

redskabet med kommer an på massen. Sammenhæng mellem massen og tyngdeaccelera-tionen kan 
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beskrives med følgende formel: 𝐹!"#$% = 𝑚 · 𝑔 

 

 

Bambussen er i stand til at modstå vægten fra en voksen mand. Det fandt vi ud af ved at bruge 

ovenstående formel. Vi antager normalvægten for en voksen mand ca. er på 90 kg,  vi kan udregne 

kraft han påvirker med på følgende måde: 𝐹!"#$% = 90 𝑘𝑔 · 9,82 !
!"
= 883,8 𝑁  

Det vil altså sige en mand på 90 kg påvirker bambussen med en kræft på 883,8 N. 

!"#$!
!!",!!

≈ 9 Her ses en sammenligning af den kraft som bambussen kan modstå og den kraft som 

manden påvirker med. Det giver et tal på 9 og det vil altså sige at bambussen ca. kan holde til at der 

var 9 mænd på 90 kg der kunne hive sig selv op i den. Ud fra de beregninger kan vi altså 

konkludere at bambussen er i stand til at modstå den belastning den vil blive udsat for.  

Konklusion:  
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På baggrund af arbejdet med underspørgsmålene, kan vi nu konkluderer at et udendørs fitness-sted 

med bambus som materiale, vil tiltrække unge på samme tid med, at den vil formidle viden om 

biomimetik. Ud fra arbejdet med fysik kan vi også konkludere, at den type af bambus vi har valgt, 

er i stand til at modstå den påkrævede belastning. Vi føler derfor at vi har belæg for at sige vores 

idé, i form af et udendørs bambus fitnesscenter, vil tiltrække unge på samme tid med, at det 

formidler viden om biomimetik. Det vil dermed også inspirere til andre alternative miljøvenlige 

løsninger. 
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