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Forord
Nanoteknologi er en relativt ny tværfaglig forskningsdisciplin, der forventes at få stor økonomisk
og teknologisk betydning for vores samfund. Langt de fleste nanoteknologiske produkter ligger
imidlertid et godt stykke ude i fremtiden, og det bliver derfor nutidens yngre generationer, der
vil se nanoteknologiens muligheder blive håndgribelige. Som universitet og forskere ønsker vi på
Danmarks Tekniske Universitet at bidrage til forståelsen af nanoteknologi, så fremtidens borgere og
beslutningstagere er bedst muligt udrustet til at udnytte og forholde sig til den nye teknologi.
‘Nanoteknologiske Horisonter’, som er den fjerde bog i ‘Horisont’-serien fra DTU, er en bog om
nanoteknologi skrevet til elever og lærere ved ungdomsuddannelserne samt andre interesserede.
Bogen dækker et bredt udsnit af nanoteknologisk forskning og udvikling og suppleres af yderligere
undervisningsmateriale på www.nano.dtu.dk, hvor bogen også kan downloades gratis.
‘Nanoteknologiske Horisonter’ er skrevet af NanoDTU’s egne forskere i samarbejde med videnskabsjournalister og med råd og vejledning fra gymnasielærere og fagkonsulenter fra Undervisningsministeriet.
NanoDTU er Danmarks Tekniske Universitets center for nanoteknologi og omfatter i alt 15 institutter og mere end 250 forskere. Centret blev dannet i 2004 med det formål at samle DTU’s forskning
i nanoteknologi og styrke samarbejdet både mellem de mange forskningsgrupper på DTU og med
forskere og firmaer uden for universitetet. På NanoDTU arbejder vi desuden med at formidle og
kommunikere bredt omkring universitetets forskning. Centret formidler viden om nanoteknologi
ved deltagelser i møder og konferencer, og gennem undervisningslaboratoriet Nanoteket der modtager studerende fra gymnasiet og bacheloruddannelsen i Fysik og Nanoteknologi ved DTU.
Det er vores håb, at vi med ‘Nanoteknologiske Horisonter’ har skabt et inspirerende og faglig relevant undervisningsmateriale, der illustrerer nanoteknologiens anvendelser og perspektiver. Desuden håber vi, at elevernes forståelse og interesse for naturvidenskab bliver styrket gennem arbejdet
med nanoteknologi i undervisningen.

Britt Hvolbæk Larsen, Vicecenterleder, Nano·DTU

Jens Kehlet Nørskov, Professor, Centerleder, Nano·DTU
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