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Forord 

Viden om vand 

Lektor Inge Kaufmann, Risskov Amtsgymnasium 

Professor, dr.scient. Søren Rud Keiding, Kemisk Institut, 

Aarhus Universitet 

Der er vand i alt! Vi finder vand fra Jordens indre til det ydre rum. Vand er 

afgørende for opbygningen af de mindste atomare og molekylære byggesten, og 

vand er afgørende for al biologisk aktivitet. Med andre ord spiller vand en helt 

afgørende rolle for livets opståen og opretholdelse. Derfor er vand også et oplagt 

tema for en grundbog, der på tværs af fagene beskriver naturvidenskabelige emner, 

der fx kan inddrages i det naturvidenskabelige grundforløb. 

I store træk er bogen opbygget “efter størrelse”, startende med det mindste 

– atomer og molekyler – og sluttende med verdensrummet. På den måde bevæger 

vi os gennem naturvidenskaben fra fysik og kemi via biologi og medicin, gennem 

geologi, geofysik og økologi til astronomi. Med dette zoom-perspektiv opdager 

vi, hvordan vandmolekylets egenskaber har betydning for fænomener i verden 

omkring os på mange forskellige størrelsesniveauer. 

Bogen indledes med et kapitel om, hvordan den naturvidenskabelige beskri-

velse af vand har udviklet sig historisk, og den afsluttes med en beskrivelse af 

den fascination, mennesket altid har haft af vand, fra en helt anden synsvinkel, 

nemlig den religiøse/mytologiske. 

Baggrunden for den succes, som naturvidenskaben har oplevet gennem de 

seneste ca. 200 år, er det, man lidt firkantet kalder den naturvidenskabelige 

metode. Vi indsamler data og foretager observationer, som bruges til at udvikle 

og teste modeller og teorier for sammenhængene i naturen. Passer teorierne 

ikke med vores observationer, falder teorierne bort, så enkelt er det. Derfor har 

vi til bogen knyttet en hjemmeside, www.vand.au.dk, hvor vi har samlet en lang 

række eksperimenter og forsøg, som kan hjælpe til en bedre forståelse af stoffet 

og – måske og forhåbentlig – lægge spiren til den begejstring og fascination, der 

skal være drivkraften til at fortsætte arbejdet med at udforske og leve sig ind i 
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Vandmolekylet og dets rolle på forskellige størrelsesniveauer: molekyler, cel-

ler, organismer, vejret, Jorden og rummet. Pile angiver udvikling fra celle til 

færdig organisme. Mennesket er fremhævet som den organisme, der danner 

myter, teorier og billeder af verden. 

vores fysiske verden. På hjemmesiden vil der samtidig være et forum for opsamling 

af erfaringer og ideer, som brugen af bogen i undervisningen vil give. På hjem-

mesiden orienteres ligeledes om arrangementer og udstillinger med relevans for 

emnet. 
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De enkelte kapitler er skrevet af forskere på Aarhus Universitet1, og kapitlerne 

er derefter blevet redigeret af faglærere på Risskov Amtsgymnasium for at sikre, 

at bogen er velegnet til undervisning i 1.g, eksempelvis i det naturvidenskabelige 

grundforløb. Selvom der er tilstræbt en vis sammenhæng mellem de enkelte kapit-

ler, kan disse med godt udbytte læses enkeltvis. I undervisningssammenhæng er 

det ikke tænkt og heller ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt at læse hele bogen 

fra ende til anden. Der kan sammensættes næsten uendelig mange forskellige 

undervisningsforløb ud fra bogens enkelte afsnit – med forskellig vægtning af 

fagene. 

I forbindelse med udgivelsen af temabogen vil vi gerne takke en række enkeltper-

soner og institutioner for deres store interesse for og hjælp til projektet. 

Rektor for Aarhus Universitet, Niels Chr. Sidenius, Aarhus Universitets 

Forskningsfond, rektor for Risskov Amtsgymnasium, Birthe Balleby, og dekan 

Erik Meineche Schmidt, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, 

har medvirket til at skabe de nødvendige rammer for projektet. 

Niels Jørgen Hansen, Kemisk Institut, Aarhus Universitet, Lone Thybo 

Mouritsen, Biologisk Institut, Aarhus Universitet, Lykke Ankersen, Det 

Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, og Anders Brandt, TV 2 Vejret, 

har alle været behjælpelige med illustrationer med mere. 

En speciel tak skal rettes til de tre faglærere på Risskov Amtsgymnasium 

adjunkt Camilla Vosegaard, lektor Leif Block Jacobsen og lektor Ole Andersen, 

der har læst og kommenteret de enkelte kapitler. 

Endelig rettes en særlig tak til Rikke Schmidt Kjærgaard og Ebbe Sloth 

Andersen, Aarhus Universitet, og redaktør Carsten Fenger-Grøn fra Aarhus 

Universitetsforlag, der alle har ydet en stor og inspirerende indsats i forbindelse 

med bogen og de øvrige aktiviteter omkring vandprojektet. 

Charlotte Autzen er redaktør på TV 2 Vejret og ansat på STV-education i Odense. 
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