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Bioteknologi bygger på de anvendte sider af biologi og kemi 
kombineret med matematiske og fysiske modeller og meto-
der. Studieretningen giver dermed elever med naturviden-
skabelige interesser solide og brede kompetencer til efter 
gymnasiet at tage bl.a. tekniske, naturvidenskabelige og 
sundhedsvidenskabelige uddannelser.

Vi arbejder ofte både teoretisk og praktisk med mikroorga-
nismer - både når de optræder som årsager til problemer 
og når de bruges som redskab til at løse udfordringer. Når 
levende organismer skal involveres i fx medicinfremstilling, 
sygdomsbekæmpelse, produktion af fødevarer eller bio-
brændsler, kræver det et solidt kendskab til naturvidenskab 
og samspillet mellem de naturvidenskabelige fag.

Undervisningen tager ofte udgangspunkt i eksperimen-
telle projekter. På studieretningen vil de tre fag gensidigt 
supplere hinanden i problemløsninger. Det gælder fx an-
vendelsen af matematiske modeller til at beskrive biologi-
ske systemer og indgreb i disse. Mange af de avancerede 
bioteknologiske analysemetoder bygger ofte på fysiske 
principper som fysikundervisningen giver grundlag for at 
forstå og håndtere.

Bioteknologiens store anvendelsesaspekt gør det naturligt 
ofte at vende blikket uden for skolens mure, fx til universite-
ternes forskningsverden, produktionsvirksomheder og sund-
hedsvæsenet. Indimellem har vi også mulighed for at besøge 
disse for bl.a. at lave undersøgelser og eksperimenter.

I DENNE STUDIERETNING ARBEJDER VI SÆRLIGT MED
   Den praktiske anvendelse af naturvidenskab.
   Eksperimentelle projekter som fx gensplejsning,  

spildevandsrensning og fremstilling af bioaktive stoffer.
   Analyser vha. bl.a. PCR og gelelektroforese - fx i forbin-

delse med sygdomme, forurening og forbrydelser.

HAR DU LYST TIL

   at arbejde med den praktiske anven

delse af naturvidenskab

   at arbejde i laboratoriet med levende 

organismer og den kemi der er grundla

get for deres funktion

   at besøge virksomheder og universite

ter der arbejder med mikroorganismer 

som redskab til at løse problemer

   at undersøge arveanlæg og hvordan 

man kan ændre på DNA

   at tilføre organismer nye egenskaber 

som kan bruges i produktion og syg

domsbehandling

   at bruge og forstå fysiske og kemiske 

analysemetoder 

   at kunne anvende matematiske model

ler til at forudsige hvordan biologiske 

systemer vil udvikle sig

   at arbejde med computer til dataop

samling og behandling samt informa

tionssøgning

 så er denne studieretning noget for dig.

EKSEMPLER PÅ EMNER OG PROJEKTER

   Bakterier som kilde til infektionssygdomme og som 
nyttige arbejdsheste

   Moderne reproduktionsteknologier, stamceller, 
terapeutisk og reproduktion kloning

   Jagten på bakterier der kan løse vores energi
problemer

   Enzymer som nyttigt værktøj i vaskepulver, fødeva
reproduktion og medicinalindustrien

   Miljøudfordringer og spildevandsrensning
   Fluorescens  et fascinerende fænomen i naturen 
og et godt redskab i analyser

   Bagningens mysterier  det gode brød
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En elev fortæller: Charlotte i 3bBT: Bio-
logi og celler har altid interesseret mig 
meget, men samtidig havde jeg også en 
stor interesse inden for kemien og fysik-
kens verden. Bioteknologilinjen gav mig 
muligheden for at kombinere disse fag. 
Det bedste ved det hele er at alle de ar-
bejdsmetoder vi lærer i fysik, matematik 
og bioteknologi kan tages med videre ud 
i livet til det brede udvalg af videregå-
ende uddannelser som studieretningen 
åbner op for.


