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Danmark er i dag førende inden for bioteknologi. Bioteknologi er teknologisk 
udnyttelse af biologiske systemer, hvor naturen systematisk bruges som inspira-
tionskilde til at finde på nye innovationer. I bioteknologi er abstraktion og logisk 
tænkning nødvendigt, og heri indgår en lang række af matematiske metoder til 
modellering og problembehandling. Metoder der anvendes i mange erhverv inden 
for naturvidenskab og teknologi. 

På Science Biotech belyser vi mange forskellige forskningsområder. Vi fokuserer 
på medicinalindustrien i forbindelse med design og syntese af nye lægemidler, og 
på genteknologi og bioinformatiks anvendelse ved diagnosticering og behandling 
af sygdomme. Et andet fokus er miljøbeskyttelse og bæredygtig produktion, hvor 
vi kan prøve kræfter med bæredygtig energiproduktion ved fremstilling af bio-
ethanol.

På Science Biotech kobles teori og praksis tæt sammen, idet du i gymnasiets 
laboratorier skal bruge din teoretiske viden i praksis. Vi deltager i flere udviklings- 
og forskningsprojekter, som giver dig mulighed for at afprøve helt nye værktøjer 
og metoder inden for bioteknologi. Studieretningen giver direkte adgang til bio-
teknologi- og medicinstudiet, samt et hav af forskellige andre naturvidenskabelige 
uddannelser. 

Science biotech Science life

Danmark har nogle af verdens mest ambitiøse klimamål. Med biologi A får du 
viden om biologiske systemer på alle niveauer, der giver dig forudsætningerne for 
at kunne agere i forhold til klima, bæredygtig udnyttelse og miljøbeskyttelse.

På Science Life behandler vi mange forskellige forskningsområder. Vi zoomer 
blandt andet ind på den sunde og veltrænede krop, hvor vi ser på arbejdsfysio-
logiske målemetoder og undersøger vores egen fysiske form. Et andet fokus er 
evolutionsbiologi og artsdannelse. Vi går for eksempel i dybden med menneskets 
udvikling eller sammenligner DNA-sekvenser for at undersøge slægtskabet mel-
lem arter. 
 
Biologi kombinerer viden fra mange forskellige fagområder. For at kunne forstå 
den skadelige virkning af hormonforstyrrende stoffer er det for eksempel nødven-
digt at vide noget om kønshormonerne og feedbackmekanismer, men også den 
kemiske opbygning af blandt andet østrogenlignende stoffer. Hvis man vil under-
søge, om to arter kan sameksistere i et bestemt habitat, eller om de vil udkonkur-
rere hinanden, kan vi i felten bestemme populationsstørrelsen og herefter bruge 
matematiske modeller til at beskrive væksten af de to arter. Undervisningen 
kombinerer på denne måde teori og praksis.

Studieretningen giver direkte adgang til jordemor-, idræt- og fysioterapeutstudiet, 
samt mange andre naturvidenskabelige uddannelser som f. eks. medicin, hvis du 
vælger matematik på A-niveau som valgfag.
.
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