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Studieretning
Biotek (Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B)

Forskning i bioteknologi går i dag meget hurtigt, og den 
holder sig ikke inden for de nationale grænser.  Forsknin-
gen åbner op for mange muligheder, men der opstår også 
problematikker. Derfor er det vigtigt, at vi forholder os 
aktivt til forskningen og vores eget natursyn. Det vil vi 
gøre gennem arbejdet med internationale  emner som  
for eksempel global opvarmning, malariabekæmpelse, 
bæredygtig fødevareproduktion, fugleinfluenza, resistente 
bakterier og genmodificerede organismer. 

I 1.g planlægger vi at besøge rensningsanlægget, Herning 
Vand. Her vil vi diskutere vores ansvar for det globale 
miljø. Vi vil også arbejde med genmodificerede organis-
mer og kloning og undersøge, hvorfor genmodificeringen 
er tilladt nogle steder i verden, mens den er forbudt an-
dre steder.

Studieturen i foråret i 2.g går til Oslo, hvor vi skal bo på 
hotel og udforske byen. Vi skal naturligvis besøge vores 
samarbejdspartner Elvebakken, et gymnasium i Oslo. Her 
skal vi deltage i undervisning og udveksle viden med ele-
ver på skolen. Målet med rejsen er at få indblik i en anden 
nordisk ungdomskultur, der ligner vores og alligevel inde-
holder forskelle. Vi vil igennem vores besøg og inden stu-
dieturen arbejde med emner som ungdomsidentitet med 
udgangspunkt i TV-serien SKAM,  nationalisme og den hi-
storiske sammenhæng mellem Norge og Danmark. Der-

udover vil vi arbejde med bæredygtighed, bioteknologisk 
fødevareproduktion og den genteknologiske udvikling.

Vi besøger en virksomhed i Brande - enten KMC eller 
Biomar. KMC er en virksomhed, der ud fra stivelse i kar-
tofler udvikler og producerer nye ingredienser til fødeva-
rer - alt fra mayonnaise til pizzaost og vingummi. Biomar 
udvikler og producerer fiskefoder til dambrug over hele 
verden. Begge virksomheder arbejder med bioteknolo-
gisk udvikling og optimering af produkterne og bære-
dygtighed. Vi vil få indblik i en privat virksomhed og en 
forståelse for, hvordan forskning har betydning for virk-
somhederne. Vi vil også tale om, hvorfor det er vigtigt for 
en virksomhed at være bæredygtig i forhold til eksport.

Vi tager på en tur til København. Målet med turen er 
blandt andet at besøge videregående uddannelsesinstitu-
tioner. Her vil vi få et indblik i, hvordan forskning foregår, 
og hvordan vi er afhængige af at kunne samarbejde med 
og dele viden med folk fra hele verden.
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