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“ - det går bedre og bedre dag for dag!”

Dato_ 06. mar 2019

Tekst_ Lis Ravnsted-Larsen 

Sådan skrålede vi som travende pige spejdere i 1960’erne. Men den sang
kan også synges om lærebøger til faget bioteknologi. Udgivelserne
bliver bedre år for år.

Bogen behandler det traditionelle stof, men der er hele tiden henvist til
situationer, som eleverne kender fra hverdagen. Naturligt nok er der
fokus på medicin, og tekst om lægemidler forekommer at være på et
meget højt niveau. Men bogen er på mange sider, så man behøver ikke
tvinge eleverne til at lære det hele. Læreplanen angiver 500-700 sider i
løbet af gymnasietiden, så det er cirka 200 sider pr. år. Så der er nok af
sider, der kan bruges til projektarbejde eller grundlag for SRP.

Der er rigtig meget spændende, som ikke er nævnt i de gængse
lærebøger. I flæng kan nævnes: Caco-2 assay, ependymceller og G-
protein-receptor. Mange aktuelle emner er omtalt, for eksempel
bakterier, der kan deaminere BAM, samt udnyttelse af anamox-proces i
rensningsanlæg.

Her er ingen antydninger. Det hele er forklaret dybtgående, for
eksempel funktion af delokaliserede elektroner.

Sproget er kun sjældent ‘voksent’, og udtale er angivet. Forfatterne har
meget fornuftigt bøjet reglerne i dansk retskrivning og brugt
bindestreg for at lette læsningen. Modigt af forfatterne og nyttigt for
læsesvage elever.

Layout og grafik er sædvanlig høj standard. Molekylmodeller med
elektronsky minder om illustrationer fra Scientific America, som
under studie tiden blev smuglæst i kiosken i Magasin du Nord.

Selvom økosystem er neddroslet i læreplan fra 2017, har forfatterne
sørget for, at de vigtigste emner er behandlet ud fra en bioteknologisk
vinkel.
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I sangen synges blandt andet: “du skal more dig og smile, selvom
verden syn's, du burde fortvivle”. Fortvivle er der mange elever, der har
været tilbøjelige til, når emnet har været redox og reaktionsbrøk. Nu er
der hjælp at hente, så eleverne igen kan more sig og smile, imens de
dykker ned i det spændende fag.

   

Gymnasieskolen

Vesterbrogade 16 
1620 København V 
3329 0900 
gymnasieskolen@gl.org

Genveje

Redaktionen
Annonce info
Markedsplads
Læserne mener
Arbejdsliv
Undervisning
Anmeldelser

Det aktuelle blad Gymnasieskolens nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig Gymnasieskolens ugentlige
nyhedsbrev

Tilmeld

E-mail-adresse *

2018 GYMNASIESKOLEN       

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssbKCzt-m4exFzsSoKqnqmkrCoi24ameUWvTINj3QFfXK7aGHK_hbto6qbVw1tOy5nzJXlVV7mq5zJfKir4ULIXg6eNQlM6dfV2leNLPsZ_Ovw__PGwnyFRk6kOCDQfpYRwnMye_oSkyA66gPUxfDeY7e0I_6O5BdbvHOUAQHJvSlng9VJqZ-PvU6jPNa9_vn1rZskPps3jep4MtsYZcZKsSrErjxqohShpK5hLSJ-qrE9HQPg1OrlUSuwW30K2nDki4V0SwlTAX0Oz2faRC7lR6A&sai=AMfl-YQhjMm2giQkxwdzhMof-T4y5EaH63WC02ayxPdhsnyDV4jKpWP0lpIyXNq12QhPL3YIUGf8bmFMfBt0994C1Pkpon5liybIW4Tk1o5usQJdzAcA4nnsjfLyN7Y&sig=Cg0ArKJSzB_18yYjbTGZ&adurl=http://www.gymnasieskolejob.dk/resultat.aspx&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsu5yWHy4Suzfe8Hq8HrIQLagXTtwq1P06rJyvAlqStPwQY3yqIje0Zua7FvL2cs9peNJrHLyziIy-J7dYztk0M8yk_fDN7TRpqEa3TilmDbNVvs_JdHUKbXEhdS9guMpWYpntX-eVEt9GsK-W8z5hVfmdjacw5ypzXLszEXN4lf5mH7oScfntLQeO0ua9QshL07wVBkMtXWC7WgSmoAlepEIAdITM5ZhVsLF6YmbEeekafs185p8Eke-iMeL54eaYdQKs9QEMSeEybK3-WIiDP2&sai=AMfl-YRH8Vhp9Agbpu6bN-LbouBm1Wd9mMKhPFMU08E0pzDRxGliMXXHURKV14ioXkuak9b7CcbiJy_OFJDunjbnwoCrmr0J2R8pEtlb0dckEEe1kOvzGMi1gzFiboY&sig=Cg0ArKJSzMmp_uAc8qPO&adurl=http://tdm.au.dk/om-cudim/nyheder/vis/artikel/moed-cudim-paa-danmarks-laeringsfestival-2019/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
mailto:gymnasieskolen@gl.org
https://gymnasieskolen.dk/om-gymnasieskolen-0
https://gymnasieskolen.dk/annonceinfo
https://gymnasieskolen.dk/markedsplads
https://gymnasieskolen.dk/debat
https://gymnasieskolen.dk/arbejdsliv
https://gymnasieskolen.dk/undervisning
https://gymnasieskolen.dk/anmeldelser
https://issuu.com/czoo/docs/gymnasieskolen_nr2_20190306?e=33454537/68114372
https://www.linkedin.com/company/gymnasieskolen/
https://www.facebook.com/Gymnasielaerer
https://twitter.com/Gymnasieskolen
mailto:gymnasieskolen@gl.org

