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Bioteknologi i 
studieretningen 

_____ 

Hvad kan jeg blive? 
_____ 

Typiske	  studievalg	  for	  elever	  fra	  
bioteknologistudieretningen	  er:	  

•  Farmaceut	  
•  Medicin	  
•  Molekylær	  biomedicin	  
•  Civilingeniør	  
•  Biokemi	  
	  
Men	  vores	  :dligere	  elever	  er	  også	  i	  gang	  med	  
andre	  naturvidenskabelige	  uddannelser.	  

Bioteknologi	  er	  et	  studieretningsfag	  og	  findes	  
kun	  på	  A-‐niveau.	  Det	  kan	  altså	  ikke	  vælges	  
som	  valgfag.	  I	  studieretningen	  er	  det	  bundet	  
:l	  matema:k	  A	  og	  fysik	  B.	  Det	  betyder,	  at	  
studieretningen	  er	  adgangsgivende	  :l	  stort	  
set	  alle	  videregående	  uddannelser.	  
	  



OVERSKRIFT 
_____ 

Eksempler på tematiske 
forløb i bioteknologi 

_____ 

•  Livets	  byggesten	  (celler	  og	  atomer)	  
•  Sundhed	  og	  sygdom	  (menneskets	  

fysiologi	  og	  medicinalkemi)	  
•  Moderne	  genteknologi	  (kloning	  og	  

gensplejsning)	  
•  Enzymer	  i	  industrien	  (ølbrygning	  m.m.)	  
•  GiNstoffer	  i	  miljøet	  (økotoksikologi	  og	  

hormonforstyrrende	  stoffer)	  
.	  

OVERSKRIFT 
_____ 

Bioteknologi som fag 
_____ 

Bioteknologi	  handler	  om	  anvendelse	  af	  
levende	  organismer	  og/eller	  deres	  produkter	  
inden	  for	  eksempelvis	  industri,	  sundhed	  og	  
forskning.	  Faget	  indeholder	  de	  fleste	  
elementer	  fra	  den	  klassiske	  biologi,	  men	  
kombineres	  endvidere	  med	  den	  kemiske	  
baggrund.	  	  
	  
Undervisningen	  på	  studieretningen	  er	  
tema:sk	  opbygget	  og	  varetages	  typisk	  af	  to	  
lærere,	  der	  begge	  har	  biologi	  og	  kemi	  som	  
fag.	  
	  
Er	  man	  netop	  interesseret	  i	  kemi,	  er	  Solrød	  
Gymnasium	  Chemistry	  Club	  populært.	  Du	  kan	  
allerede	  nu	  tjekke	  vores	  arbejde	  ud	  på	  
Youtube.	  	  
	  	  



OVERSKRIFT 
_____ 

Eksempler på fagligt 
samarbejde 

_____ 

•  Forskellige	  metoder	  :l	  mørning	  af	  
kød	  (Bioteknologi-‐fysik)	  

•  Stråling	  fra	  mobiltelefoner	  og	  
dennes	  indvirkning	  på	  spireevnen	  i	  
karsefrø	  (Bioteknologi-‐fysik)	  

•  De	  e:ske	  aspekter	  ved	  moderne	  
genteknologi	  (Bioteknologi-‐religion)	  

•  Lineær	  algebra	  og	  spektrofotometri	  
(Matema:k	  –Bioteknologi)	  

Samarbejde i 
studieretningen 

_____ 
Bioteknologi	  og	  fysik	  er	  både	  teore6ske	  og	  
prak6ske	  fag.	  I	  det	  prak:ske	  arbejde	  indgår	  
eksperimenter,	  feltundersøgelser	  og	  
virksomhedsbesøg.	  Der	  vil	  endvidere	  være	  
samarbejde	  på	  tværs	  af	  fagene	  mellem	  
bioteknologi-‐fysik,	  bioteknologi-‐matema:k	  
og	  fysik-‐matema:k,	  men	  også	  mellem	  
studieretningsfagene	  og	  de	  øvrige	  fag	  i	  
gymnasiets	  fagrække.	  	  


