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N anovand – nanoteknologi omkring vand er et ud af en 
række hæfter med undervisningsmateriale udarbejdet 

til Naturvidenskabeligt grundforløb. Hæftet er udformet, så 
det også kan anvendes i Almen studieforberedelse og i indi-
viduelle fag. Hæftets afsnit lægger i høj grad op til et samar-
bejde med andre fag.

Nanoteknologi er blevet en betydelig industri, og hver uge 
indsendes ca. fire patentansøgninger om produkter, der in-
volverer ordet nano. Der skrives også meget om forskellige 
nanoprodukter og deres mulige anvendelser.

I undervisningssammenhæng er det dog svært at arbejde 
med nanoteknologi, specielt er det svært at gennemføre 
praktisk arbejde. Eksperimenter med nanoprodukter er 
ressourcekrævende i apparatur og tidsforbrug. Samtidig er 
det vanskeligt at overbevise sig om, at man arbejder med el-
ler har fremstillet et produkt i nanoområdet. Det kræver så 
avanceret udstyr, at skolerne ikke har råd til det.

Desuden er der usikkerhed vedrørende eventuelle sundheds-
skadelige virkninger af de mange forskellige nanopartikler. 
Ingen ved sikkert, om de er uskadelige for helbredet eller 
miljøet. Mange mener, at de egenskaber, der giver nanopar-
tiklerne deres anvendelser, også gør dem farlige. Specielt 
skal der advares mod nanoprodukter på spraydåse. Flere 
forhandlere har måttet trække sådanne produkter tilbage.

Nanorør regnes for lige så farlige som asbest, og ved ar-
bejde med dem skal man bære handsker, briller og særlig 
støvmaske, mens der samtidig skal være udsugning. For-
søg med nanopartikler af titandioxid, der bruges i solcreme, 
tandpasta, deodoranter og anden kosmetik, viser, at partik-
lerne er så små, at de kan passere gennem membranerne i 
kroppens celler.

Dette hæfte viser, hvordan man ved brug af vand kan ar-
bejde med problemstillinger, der kommer tæt på og ned i 
nanoområdet. Hæftet fortæller om vands fysiske og kemiske 
egenskaber. Først behandles vandoverfladen i rent vand, 
derefter overflader i sæbevand, og til sidst vand i kontakt 
med faste stoffer. Her fortælles om lotuseffekten, og hvor-
dan vand vekselvirker med nye materialer som mikrofiber-
klude, GORE–TEX og vandafvisende bilruder.

Der er mange eksperimenter, som læreren og eleverne kan 
vælge mellem. Eksperimenterne belyser forskellige effek-
ter ned til nanoområdet. Selvom eksperimenterne har deres 
forklaringsbaggrund i mikroområdet, gennem nanoområdet 
og ned til det molekylære niveau, kan effekterne ses med 
det blotte øje. Derfor er det ved mange af eksperimenterne 
anbefalet, at eleverne tager fotos med deres kameramobilte-
lefon.

Eksperimenterne kræver kun simpelt udstyr, og eksperi-
menterne er generelt meget lette at sætte op og gennemføre. 
Ingen af de brugte stoffer og materialer er farlige. 

I oversigten over eksperimenterne på side 31 er der også 
givet et bud på det kapitel, som beskriver noget af baggrun-
den for eksperimentet. Disse anbefalinger kan selvfølgelig 
fraviges. 

    Til hæftet er knyttet en hjemmeside, www.nfa.fys.dk, hvor-
fra vejledningerne til eksperimenterne kan downloades.


