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sammenhænge i det moderne samfund. Temabogen Bioteknologi introducerer et bredt udsnit af de mange
områder inden for forskning, behandling af sygdomme, landbrug og industri, hvor bioteknologien finder

anvendelse.

Forfatterne til de enkelte kapitler er eksperter, der selv arbejder inden for området. Derfor giver bogen et
indblik i den nyeste forskning, og i hvordan bioteknologi bruges i praksis. I alt indeholder bogen 12 kapitler,

der spænder fra ølbrygning til kræftbehandling, enzymer til fremstilling af bioethanol og
infektionsbekæmpelse.

Bioteknologi - en temabog kan med fordel anvendes sammen med Bioteknologi - en basisbog, der indeholder
en del af kernestoffet til faget Bioteknologi A, og som dermed understøtter temabogen. Blandt andet

indeholder basisbogen et kapitel, der beskriver en række eksperimentelle, bioteknologiske arbejdsmetoder,
hvoraf flere omtales eller anvendes i kapitlerne i temabogen.
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