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Forord
Om opgavesamlingen

OPGA VESAMLING til Biokemi 1

Forord til den ferste udgave af opgavesamlingen tilBiokemi 1
Dette er den ferste udgave af opgavesamlingen til kurset Biokemi 1 (230002) som startes op ferste
gang i efteraret 2005, det vil sige samtidig med at Uddannelsesreform 2005 treeder i kraft.
Opgavesamlingen skal bruges ved de teoretiske evelser, der som noget nyt bliver en del af
biokemiundervisningen.

Opgavesamlingen bygger til dels pa opgaver fra tidligere opgavesamlinger til kurset Biokemi
(035218), som de nu pensionerede lektorer Lone Melchior Larsen og Hanne Flyge, tidl. Kemisk
Institut, KVL har forfattet. Lone og Hanne star ogsa bag opgavesamlingens Appendiks, som har
gennemgaet en mindre revision. Niels Agerbirk (Institut for Grundvidenskab), som underviser pa
Horticulture kurset "The Chemistry of Life", har endvidere bidraget med inspiration til opgaver,
mens Tom Hamborg Nielsen (Institut for Plantebiologi) og Preben Dybdahl Thomsen (Institut for
Basal Husdyr- og Veterineervidenskab)har leveret opgaveme indenfor henholdsvis fotosyntese og
fedtsyremetabolisme. Hermed en tak til alle for bidragene til opgavesamlingen til Biokemi 1. Ogsa
tak til Hilmer Serensen (Institut for Grundvidenskab)for kritisk gennemleesningaf manuskriptet.

Institut for Grundvidenskab, Juli 2005
Charlotte Bjergegaard

Forord til den niende udgave af opgavesamlingen til Biokemi 1 - LJES DET!
Niende udgave af opgavesamlingen introducerer et nyt begreb: "Kammerat-retning". Lesningen til
udvalgte opgaver (i ferste omgang en opgave hver anden uge) er blevet udeladt, og retningen af
opgaven sker i stedet via en studiekammerat, der sa selv far sin opgave rettet af en anden. Der er
flere formal med dette. For det farste er der ingen lette genveje til lesningen (nogle gange er der
maske en tendens til at konsultere lesningssiderne lidt for hurtigt). Derneestgiver retningen af en
andens opgave (afheengigaf opgavens karakter) mulighed for at se forskellige angrebsvinkler pa en
opgave, maske opdage faldgruber i lesningen og endelig er der ogsa indbygget repetition. Hele
konceptet forudseetter,at man arbejder individuelt med kammeratretnings-opgaveme, sa det er
anbefalingenherfra.

Derudover er der sket de sedvanlige smajusteringer af opgavesamlingen, og anbefalingen er stadig
at fa arbejdet med sa mange af opgaveme sommuligt - det er gennem aktivt arbejde med pensum at
forstaelsen kommer.

Institut for F0devarrvidenskab, juni 2013
CharlotteBjergegaard

Forord til den tiende udgave af opgavesamlingen til Biokemi 1
I ar har opgavesamlingen 10 ars jubileeum!Der er sket mange justeringer siden den ferste udgave i
2005, men helt grundleeggendeer konceptet det samme: en samling af opgaver, der stetter op om
indleeringenaf biokemien. Arbejder man seriest med de teoretiske evelser bliver man hjulpet godt
pa vej i forhold til forstaelsen af et til tider kompliceret fagomrade. .
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