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Links mærket med * har en sværhedsgrad, så eleverne selv skulle være i stand til at arbejde 
med dem.  

For meget længe siden 
* Pladetektonik. 
En let side om jordskorpens stadige forandring og de kræfter, der bevirker det og medfører kon-
tinenternes vandringer. 
Niveau: elev og lærer. 
Sprog: norsk (let). 
http://www.ig.uit.no/geostudiesamling/tektonikk.htm  
 
* "Tidsmaskine".  
Se Jordens udvikling fra Kambrium og til nu. Følg kontinenternes vandring. Få oplysning om de 
geologiske tider, om Jordens gennemsnitstemperatur og om livets udvikling. 
Herfra er der links til alle de geologiske tidsaldre, som bliver beskrevet i tekst og tegninger. 
Niveau: elev og lærer. 
Sprog: norsk. 
http://intern.forskning.no/arnfinn/tidslinjepaleo/tidslinjepaleo.html  
 
* Ny "tidsmaskine". 
Følg kontinenternes vandring over jordskorpen og livets udvikling. Se klimaændringerne i de 
sidste 630 millioner år. Læs mere om istider og globale katastrofer. I denne multimedie-
produktion fra forskning.no, som er en videreudvikling af den ovenfor, er klimadata samlet i ny 
indpakning for at give overblik. Filen kan downloades til egen computer. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: norsk. 
http://www.forskning.no/Artikler/2008/januar/1201257355.78  
http://intern.forskning.no/arnfinn/polaraaret/pangea.html  
 
* Kontinenternes vandring. 
Lille video (Quicktime), som viser kontinenternes vandring på Jorden gennem årmillionerne. 
Kan standses og startes og afspilles igen. 
Niveau: elev og lærer. 
http://www.whoi.edu/oceanus/viewVideo.do?fileid=2407&id=2414 
 
Kontinenternes udseende og vandringer og Jordens klimaforhold 
Paleomap Projektet. Omfattende materiale med glober og dynamiske kort/videoer. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.scotese.com/Default.htm  
 
De ældste sten – det ældste liv. 
Artikel fra ”Nyt fra GEUS nr. 1 – 2002” om klipperne fra Isua, Isukasia  ca. 150 km nordøst for 
Nuuk i Grønland. 
Niveau: lærer. 
Sprog: dansk. 
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi021_01.htm  
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Minik Rosings teori om Jordens opståen og livets udvikling. 
Professor Minik Rosing, som er leder af Geologisk Museum, er en internationalt anerkendt for-
sker. Han har fremsat en banebrydende teori om, at det var livet i form af cyanobakterier, der 
skabte landjorden og dermed kontinenterne. Her er tre artikler om Minik Rosings teori. 
Niveau: lærer, elev. 
Sprog: dansk. 
http://www.dr.dk/DR2/VidenOm/Programmer/2006/02/28/20060316104400.htm  
 
Det tidlige liv kan have udviklet Jorden. 
En letforståelig norsk artikel om det første liv på Jorden. 
Niveau: lærer, elev. 
Sprog: norsk. 
http://www.forskning.no/Artikler/2005/februar/1106744420.88 
 
* Stromatolitter. 
I Hamelin Pool på Australiens vestkyst er stranden dækket af stromatolitter. Hamelin Pool er 
fredet nationalpark. 
Niveau: elev og lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.discoverwest.com.au/western_australia/hamlin_pool_stromatolites.html  
http://www.naturebase.net/component/option,com_hotproperty/task,view/id,56/Itemid,755/ 
 
Livets opståen og udvikling 
Ideer til temaundervisning om evolution på EMU. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: dansk og engelsk. 
http://www.emu.dk/gsk/fag/bio/tema/livets_udvikling/index.html 
http://www.emu.dk/sem/fag/bio/inspiration/evolution/index.html  
http://galathea3.emu.dk/biologi/evolution.html  
http://galathea3.emu.dk/tvaerfagligt/Darwin.html 
 
Det astrofysiske grundlag for liv. 
Artikel fra ”KVANT, marts 2000” bl.a. om hvor de kemiske grundstoffer kommer fra og om Jor-
dens dannelse. Kan udprintes som pdf-fil. 
Niveau: lærer. 
Sprog: dansk. 
http://www.cozmo.dk/astrofys/  
 
Simple livsytringer 
Tre artikler om det forskningsområde, som forsøger at forstå og forklare hvordan det liv, som vi 
kender, kan være opstået. 
Niveau: lærer 
Sprog: dansk og engelsk. 
http://www.biokemi.org/biozoom/issues/511/articles/2239 
 
Og der kom ilt – udviklingen af livsbetingelserne på Jorden. 
Artikel i Aktuel Naturvidenskab nr. 2, 2000, som beskriver nyere forskning omkring udviklingen 
af oceanernes og atmosfærens iltindhold og hermed også om udviklingen af livsbetingelserne 
på Jorden. 
http://infolink2003.elbo.dk/Naturvidenskab/bruger/Recounter.asp?which=8365 
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Evolution 
Et omfattende område i biologien, som i dag er biologiens hele fundament. 
Her er et par eksempler på websteder, som kommer meget langt omkring, men på en spæn-
dende og instruktiv måde. 
Niveau: lærer. 
Sprog: amerikansk/engelsk. 
http://evolution.berkeley.edu/  
http://www.pbs.org/wgbh/evolution/  
http://sci.waikato.ac.nz/evolution/index.shtml  
 
"Livets mønstre tager barnetro fra forskerne" 
Artikel fra Dagbladet Information 29. januar 1996 om den tvivl, som nogle forskere mener, der 
bl.a. er på, hvor langt man på neodarwinistisk vis kan slutte fra selektion af enkelte gener til de 
store mønstre i evolutionen. 
Niveau: lærer. 
Sprog: dansk. 
http://www.nbi.dk/~emmeche/cePubl/detOrgSig.html  
 
Intelligent design 
Her er nogle links til danske, norske og amerikanske websteder, som behandler Intelligent De-
sign. 
Niveau: lærer 
Sprog: dansk, norsk, engelsk. 
www.skabelse.dk/origo/HvadErIntelligentDesign.pdf  
http://www.skabelse.dk/  
http://www.intelligentdesign.dk/ 
http://www.spongenberg.dk/ny/index.asp?meID=60  
http://www.forskning.no/artikler/2003/september/1064561816.93 
http://www.forskning.no/artikler/2003/september/1064559744.3 
http://www.actionbioscience.org/evolution/nhmag.html  
http://www.intelligentdesign.org/index.php  
http://skepdic.com/intelligentdesign.html  
 
Islamiske kreationister 
Niveau: lærer. 
Sprog: dansk. 
http://www.islamiska.org/d/kap11.htm  
 
Atlas of Creation Vol. I & II 
Det islamiske Atlas of Creation, som bl.a. er blevet uddelt til forskellige skoler og mennesker i 
Danmark og andre lande i Europa ligger også på nettet. Indeholder mange utroligt flotte illustra-
tioner af fossiler. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.harunyahya.com/books/darwinism/atlas_creation/atlas_creation_01.php 
http://www.hyahya.org/books/darwinism/atlas_creation_II/atlas_creation_II_01.php   
http://www.harunyahya.com/index.php  
http://www.forskning.no/Artikler/2007/august/1187273117.51  
 
Evolution contra ID 
Om bl.a. Kansas-sagen. 
Niveau: lærer 
Sprog: engelsk og norsk 
http://whyfiles.org/095evolution/  
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http://www.forskning.no/artikler/2005/august/1125405005.11  
 
Intelligent Design – Om teorin som inte fins 
En svensk artikel som gennemgår, hvad der er karakteristisk for en videnskabelig teori, og hvor-
for ID ikke kan være en videnskabelig teori. 
http://www.bioscience-explained.org/SEvol4_2/pdf/idsv.pdf  
 
Hvad tror amerikanerne og englænderne? 
http://www.religioustolerance.org/ev_publi.htm  
http://www.forskning.no/artikler/2006/januar/1138275238.78 
 
Systematik 
Om klassifikation og inddelingen af dyreriget. 
Niveau: lærer. 
Sprog: dansk. 
http://www.allearter.dk/ 
 
Livets træ 
Et overskueligt 'livets træ' som er illustreret med små billeder af typeorganismer ved hver gren. 
'Træet' kan downloades som pdf-fil. 
http://tellapallet.com/tree_of_life.htm  
http://tellapallet.com/TreeOfLife.pdf 
 
Interaktiv 'livets træ' 
Dette interaktive 'livets træ' er fra BBC. Her kan man zoome ind på repræsentanter for de for-
skellige typer af organismer og få en beskrivelse af disse (engelsk) samt downloade en tegning 
af typeorganismen. 
http://www.open2.net/treeoflife/index.html  
 
Systematik – livets træ 
Om Lynn Margulis 
Niveau: lærer 
Sprog: norsk 
http://folk.uio.no/klaush/MARGULIS.HTM 
 

Evolution 
* Fossiler. 
Hvordan opstår et fossil? Se hvordan. 
Niveau: elev. 
Sprog: engelsk. 
http://www.bbc.co.uk/sn/prehistoric_life/dinosaurs/making_fossils/  
 
* Burgess Shale. 
Billeder af nogle af de ældste fossiler af flercellede dyr, som er fundet i Burgess Shale i det 
vestlige Canada. 
Niveau: elev og lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.burgess-shale.bc.ca/discover-burgess-shale 
http://paleobiology.si.edu/burgess/index.html  
http://paleobiology.si.edu/burgess/burgessSpecimens.html  
http://www.geo.ucalgary.ca/~macrae/Burgess_Shale/  
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* Charles Darwin. 
På evolution.dk findes en række små artikler om Darwins liv, hans rejse med Beagle og om 
hans teori. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: dansk. 
http://www.evolution.dk/historie/charles-darwin/  
 
* Charles Darwin. 
På darwinarkivet.dk kan man finde oplysninger om Charles Darwins liv og finde danske over-
sættelser af hans værker. 
Niveau: lærer og elev. 
Sprog: dansk. 
http://www.darwinarkivet.dk/introduktion/introduktion/ 
 
Charles Darwin 
Omfattende engelsk websted. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.aboutdarwin.com/  
 
Darwin the Genius of Evolution 
BBC's store udsendelsesrække i anledning af 200-året for hans fødsel og 150-året for udgivel-
sen af 'Om arternes oprindelse'. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.bbc.co.uk/darwin/ 
 
* Gregor Mendel. 
Artikel som kort omtaler Mendels forsøg. 
Niveau: lærer og elev. 
Sprog: dansk. 
http://www2002184.thinkquest.dk/mendel.htm  
 
* Gregor Mendel  
Kort omtale af Mendels arvelighedslære. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: dansk. 
http://www.evolution.dk/historie/neodarwinismen/gregor-mendel/  
  

Hvad hverken Darwin eller Mendel vidste 
Udvikling af eukaryote celler 
En lille animation med engelsk tekst og tale viser udviklingen af dyre- og plantecelle. Der er mu-
lighed for at lave stop undervejs, og det er muligt i stedet at vise forløbet i trin. 
Niveau: lærer, elev. 
Sprog: engelsk. 
http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/organelles.html  
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Euglena 
En kort og klar beskrivelse af Euglena med fin lille illustration, hvor flagellen bevæger sig. 
(Lidt nede på siden) 
Niveau: lærer, (elev) 
Sprog: engelsk 
http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/indexmag.html?http://www.microscopy-
uk.org.uk/mag/wimsmall/flagdr.html  
 
Euglena 
En kort beskrivelse med fine mikrofotos og en fin lille video, som viser bevægelsesmåder og 
zoomer ind på øjenpletten. 
Niveau: lærer, elev. 
Sprog: engelsk. 
http://silicasecchidisk.conncoll.edu/LucidKeys/Carolina_Key/html/Euglena_Main.html  
 
Euglena 
Websider med mikrofotos af mange forskellige arter af Euglena. 
Niveau: lærer, elev. 
http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Mastigophora/Euglena/genus2L.jpg  
http://www.plingfactory.de/Science/GruKlaOeko/Teichleben/Algen/Euglenophyceae/Euglenophy
ta1.htm  
http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Mastigophora/Euglena/index.html  
 
Ediacara 
Tre forskellige websider, hvor perioden Ediacara el. Vendian beskrives. Den sidste er meget 
omfattende: 
Niveau: lærer 
Sprog: engelsk. 
http://geol.queensu.ca/museum/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=2 
http://www.ucmp.berkeley.edu/vendian/vendian.html  
http://www.peripatus.gen.nz/paleontology/Ediacara.html  
 
Pikai 
Fossil af det først kendte rygstrengsdyr (chordat), som er stamfar til hvirveldyrene, kendes fra 
Burgess Shale-skiferen i Canada. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://paleobiology.si.edu/burgess/pikaia.html 
 
* Livets udvikling. 
A Brief History of Life er en undervisningsside, hvor man kan klikke ind på Jordens forskellige 
geologiske tidsperioder. Herved får man en kort beskrivelse af livets udvikling sammen med en 
illustration af miljøet. 
Niveau: elev og lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.pbs.org/wgbh/nova/link/history.html  
 
* Fortidens liv. 
Her har man mulighed for at se kontinenternes placering i Jordens forskellige geologiske tider, 
at få oplysninger om miljøet og se eksempler på forsteninger af forskellige fund rundt omkring 
på de forskellige kontinenter. 
Niveau: elev og lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://fossils.valdosta.edu/home_time.html 
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Livets udvikling. 
Fantastisk flot og omfattende webside af John Kyrk med tidslinie fra Big Bang til nu. Her får man 
en oversigt over Jordens og livets udvikling ved at glide langs tidslinien. Egnet til fælles gen-
nemgang. Kræver stor skærm. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.johnkyrk.com/evolution.html  
 
Livets træ – systematik. 
Her er forskellige måder at præsentere ”livets træ” – sammenhængen mellem alle kendte livs-
former. 
http://tellapallet.com/tree_of_life.htm 
http://www.sciencemag.org/feature/data/tol/ 
http://www.open2.net/treeoflife/index.html 
http://tolweb.org/tree/phylogeny.html 
http://folk.uio.no/klaush/MARGULIS.HTM 
http://www.ucmp.berkeley.edu/exhibits/historyoflife.php 
http://ucjeps.berkeley.edu/TreeofLife/poster.php  
http://stri.discoverlife.org/mp/20m?tree=Life&res=640  
http://itol.embl.de/ 
 
Dyrerigets udvikling 
http://www.amnh.org/exhibitions/permanent/fossilhalls/vertebrate/index.php 
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/index.html  
 

Eukaryoter 
* Cellen  
En lettilgængelig webside med en animeret interaktiv celle, hvor der sker transport ind og ud af 
cellekernen, fra ER via Golgiapparatet og ud af cellen og ind i cellen til et lysosom. 
Niveau: lærer, elev. 
Sprog: norsk. 
http://www.uib.no/aasland/gensidene/celle.html 
 
* Cellens opbygning  
En fin lille introduktion til cellens opbygning – bakteriecelle, plantecelle og dyrecelle med de 
vigtigste organeller. Korte tekster lette at læse. Interaktiv med små animationer. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: norsk. 
http://www.viten.no/?cellens_oppbygning  
 
Cellers størrelse 
Her kan man ved hjælp af en skyder få oplysninger om forskellige celletypers størrelse sam-
menlignet med kendte småting og forskellige molekyler. Kan anvendes til en fælles snak om 
størrelsesforhold. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/cells/scale/  
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Celle og cellebiologi 
Instruktiv webside med små interaktive animationer om bakterieceller, plante- og dyreceller. Lidt 
krævende tekst. 
Niveau: lærer, (elev). 
Sprog: engelsk. 
http://www.cellsalive.com/toc_cellbio.htm  
 
Cellemembranens opbygning 
Ved hjælp af små animationer fortælles her om cellemembranens opbygning og de forskellige 
molekylers funktion. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP1101 
 
Osmose 
Her forklares begreberne diffusion og osmose på en lille animation med en grundig forklaring. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.youtube.com/watch?v=AYNwynwaALo&feature=related 
 
Membrantransport 
Her gennemgås trin for trin de forskellige former for passiv og aktiv transport over cellemem-
branen ved hjælp af små animationer. De kan måske bruges ved gennemgang eller i forbindel-
se med spørgsmål fra eleverne. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/transport1.html  
 
Bakteriecellen 
En fin illustration og en grundig beskrivelse af den prokaryote celle. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://micro.magnet.fsu.edu/cells/bacteriacell.html 
 
Plantecellen 
En fin illustration og en grundig beskrivelse af plantecellen. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://micro.magnet.fsu.edu/cells/plantcell.html 
 
Dyrecellen 
En fin illustration og en grundig beskrivelse af dyrecellen. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://micro.magnet.fsu.edu/cells/animalcell.html  
 
Dyrecellen 
En god gennemgang af dyrecellen, dens organeller og deres funktion. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://micro.magnet.fsu.edu/cells/animalcell.html  
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Cellen 
John Kyrk har på sin webside en meget avanceret og flot animeret del, som rummer stort set alt 
om cellen. Cellens bygning, cellemembranen (meget avanceret) og et overblik over bygning af 
RNA i cellekernen og hvilke funktioner RNA har (ribosomRNA (rRNA), meddelerRNA (mRNA) 
og transportRNA (tRNA)), proteinsyntese på ribosomerne på det ru ER og transport via Golgi 
apparat ud af cellen. Noget kan måske anvendes ved en gennemgang. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.johnkyrk.com/index.html 
 

Cellen arbejder 
* DNA-molekylet 
Her får du et kig ind i cellekernen og ser DNA-molekylet som dobbeltspiral. Byg også selv et 
stykke DNA ved at trække baser på plads og lav derefter en lille regneopgave.  
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: norsk. 
http://www.viten.no/?arvemateriale 
 
* DNA-molekyle 
Byg et DNA-molekyle ved at trække nukleotiderne med baser sammen på skærmen. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/dna/builddna/ 
 
* DNA-molekylet 
Her er mulighed for at dreje og rotere et lille stykke af DNA-molekylet. Det er også muligt, at 
fremhæve hvert grundstof for sig og kigge på et basepar og sukker-fosfatgrupper for sig. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: engelsk eller tysk. 
http://www.pbs.org/wnet/dna/dna_explorer/index2.html  
http://ne.lo-net2.de/dna/start.htm  
 
* DNA-molekylet 
Her har man forskellige muligheder for at se molekylmodeller af DNA-molekylet og dets be-
standdele, som man aktivt kan vende og dreje på skærmen samtidig med, at man kan fremhæ-
ve forskellige dele af molekylet. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.umass.edu/molvis/tutorials/dna/  
 
DNA-molekylet 
Her kan man virkelig interaktivt undersøge DNA-molekylet på alle tænkelige måder. Det kræver 
dog, at man er rimelig god til at læse engelsk , for der er meget forklarende tekst eller tysk, hvor 
der ikke er forklaringer. Den tyske webside vil egne sig til gennemgang og samtale, hvis man vil 
gå i dybden med DNA-molekylets opbygning.  
Niveau: lærer, elev. 
Sprog: engelsk, tysk. 
http://www.callutheran.edu/Academic_Programs/Departments/BioDev/omm/jmol/dna/dna.html#t
op    
http://www.chemie-interaktiv.net/jmol_viewer_Ia_dna.htm  
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DNA-molekylet 
John Kyrk gennemgår DNA-molekylets opbygning trin for trin med fremragende animerede mo-
lekylmodeller. Efter gennemgang af strukturen kan man fortsætte med replikation, når DNA-
molekylet kopieres i meiosen, transkription, når mRNA bygges i cellekernen, og translation, når 
proteinsyntesen foregår på ribosomet. Websiden er for avanceret til elevernes eget brug – må-
ske kan dele af den bruges til fælles gennemgang. 
Desuden er der selvstændige animationer af mitose og meiose. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.johnkyrk.com/index.html  
 
DNA-molekylet 
Byg en model af DNA-molekylet. Her er byggevejledning. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.ncbe.reading.ac.uk/NCBE/PROTOCOLS/DNA/PDF/DNA03.pdf  
http://www.pbs.org/saf/1202/teaching/teaching3.htm  
 
Enzym til udtræk af DNA 
Enzymer til undervisning kan bestilles via nedenstående webadresse. 
http://www.ucr.dk/_Akademiuddannelser/For_skoler_og_gymnasier/Enzymer/Bestilling 
 
* Proteinsyntesen 
Fra norske viten.no er her en fin animeret gennemgang af proteinsyntesen i et kortfattet og let-
forståelig norsk. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: norsk. 
http://www.viten.no/?proteinsyntese 
 
* Proteinsyntesen 
Kopier DNA og lav selv en mRNA. Herefter finder man startkoden til et protein og aflæser 
mRNA og finder de rigtige aminosyrer, så der bygges et protein. Interaktiv side. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://learn.genetics.utah.edu/units/basics/transcribe/  
 
Polyribosomer 
Ofte aflæses mRNA af en række ribosomer efter hinanden, polyribosomer, for at cellen kan 
fremstille meget af en bestemt slags protein. Her er en lille animation med engelsk tale, som 
viser dette. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/biology/polyribosomes.html  
 
Den genetiske kode 
En forholdsvis letlæselig norsk webside om den genetiske kode, der indeholder en forklaring, 
der er lavet som en animation. 
Niveau: lærer, elev. 
Sprog: norsk. 
http://www.uib.no/aasland/gensidene/genkode.html   
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Mutationer og genfejl som medfører sygdomme 
Her er en række links til et lille læringsforløb om mutationer og genetisk betingede sygdomme. 
Niveauet er nok over almindeligt folkeskoleniveau, men for dygtige, interesserede elever, som 
kan læses engelsk, er her en udfordring med mange aktiviteter om kromosomer, gener, mutati-
oner og sygdomme. 
Niveau: lærer, elev. 
Sprog: engelsk. 
http://learn.genetics.utah.edu/content/disorders/whataregd/ 
 
Kromosomgalleri. 
På denne amerikanske webside fra HUGO kan man klikke på hvert enkelt af menneskets 24 
kromosomer og få et overblik over en række udvalgte træk og sygdomme, som er knyttet til 
kromosomet. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/posters/chromosome/chooser.shtml  
 
Det humane genom 
Engelsk webside med meget nyt om menneskets gener og den forskning der er fulgt efter kort-
lægningen af det menneskelige genom. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://genome.wellcome.ac.uk/  
 
HUGO downloads 
Indeholder en række forskellige programmer og videoer, som frit kan downloades. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk 
http://www.genome.gov/19519278  
 
Hvad kan vi bruge vores viden om DNA til? 
Fra Science Museum fortæller en række korte beskrivelser, hvad vi kan bruge den nyerhverve-
de viden om DNA og gener til. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.koshland-science-museum.org/exhibitdna/index.jsp  
 
Hvad var HUGO? 
På disse websider kan man finde oplysninger om Human Genome Project og nogle af resulta-
terne af projektet. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.hugo-international.org/ 
http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/home.shtml 
http://www.sciencemuseum.org.uk/WhoAmI/FindOutMore/Yourgenes/Whatwasthehumangenom
eproject.aspx  
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Celledeling og formering 
* Mitosen 
Mitosen gennemgås trinvis med små animationer, som man selv styrer. Først vises en cellede-
ling i mikroskopet. Derefter vises hvordan DNA-molekylet kopieres ligesom på side 42 i bogen. 
Til sidst vises mitosens forskellige trin.  
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: norsk. 
http://www.viten.no/?mitose 
 
* Mitosen 
Meget fin og enkel animation fra John Kyrk med korte beskrivelser af det, der sker i hvert trin af 
mitosen. Der er mulighed for at stoppe undervejs. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.johnkyrk.com/mitosis.html  
 
* Mitosen 
En fin lille animation, som også kan køres trin for trin, gennemgår mitosens forskellige trin. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.cellsalive.com/mitosis.htm  
 
Mitosedelinger i rodceller  
Mikrofotos af rodceller i mitosens forskellige faser. 
Niveau: lærer, elev. 
Sprog: engelsk. 
http://www.nn.iij4u.or.jp/~kisimoto/Images/Mitosis/Mitosis_E.html 
 
Mitosen 
En lille film optaget gennem mikroskop viser kromosomernes bevægelser under mitosen i en 
levende plantecelle. 
Niveau: lærer, elev. 
Sprog: enegelsk. 
http://www.phschool.com/science/biology_place/labbench/lab3/mitfilm.html  
 
Mitosen 
Mitosen gennemarbejdes trin for trin i fine animationer med forklarende tekst og underlæg-
ningsmusik. Specielt den symmetriske celledeling er anvendelig. Animationerne findes i flere 
filformater. 
Niveau: lærer, elev. 
Sprog: engelsk. 
http://wormclassroom.org/cell-division-and-polarity 
 
Mitosen 
En grundig gennemgang af mitosen. Animation med forklarende tekster. 
Niveau: lærer, elev. 
Sprog: engelsk. 
http://www.maxanim.com/genetics/Mitosis/Mitosis.htm  
http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/mitosis.html  
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Mitosen 
En tysk webside med mikrofotos af celler i de forskellige faser af mitosedelingen. 
Niveau: lærer, elev. 
Sprog: tysk. 
http://www.mallig.eduvinet.de/bio/Repetito/Mitose1.html 
 
Mitosen 
Forskellige animationer af mitosen fra YouTube. 
Niveau: lærer, elev. 
Sprog: engelsk. 
http://www.youtube.com/watch?v=SYb8mndHsuo&feature=related  
http://www.youtube.com/watch?v=5gV5OML7jtA 
http://www.youtube.com/watch?v=-1Mldnj5HFg 
 
Cellens livscyklus 
Cellens livscyklus med vækst og mitosedeling gennemgås i en lille animation, som også kan 
køres trin for trin. 
Niveau: lærer, elev. 
Sprog: engelsk. 
http://www.cellsalive.com/cell_cycle.htm  
 
Cellens livscyklus 
En grundig gennemgang af cellens livscyklus med indlagte checkpoints. Animation med meget 
grundig forklaring i tekst og speak. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.maxanim.com/genetics/Cell%20Cycle/Cell.Cycle.htm 
 
Cellens livscyklus – kontrol 
Et spil hvor man skal gennem de forskellige faser i cellens livscyklus på den rigtige måde. 
Niveau: lærer, elev. 
Sprog: engelsk. 
http://nobelprize.org/educational_games/medicine/2001/cellcycle.html  
 
* Meiosen 
Vi starter med en befrugtning – en sædcelle med 23 kromosomer smelter sammen med en æg-
celle med 23 kromosomer. Herefter gennemgås dannelsen af kønsceller, meiosen, trin for trin 
med små animationer. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: norsk. 
http://www.viten.no/?meiose 
 
* Meiosen 
Meget fin og enkel animation fra John Kyrk med korte beskrivelser af det, der sker i hvert trin af 
meiosen. Der er mulighed for at stoppe undervejs. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.johnkyrk.com/meiosis.html  
 
* Meiosen 
En fin lille animation, som også kan køres trin for trin, gennemgår meiosens forskellige trin. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.cellsalive.com/meiosis.htm  
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Meiosen 
En grundig gennemgang af meiosen. Animation med speak. 
Niveau: lærer, elev. 
Sprog: engelsk. 
http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/meiosis.html 
 
Meiosen 
Animation på YouTube med speak. 
Niveau: lærer, elev. 
Sprog: engelsk. 
http://www.youtube.com/watch?v=47vf2m-Iyb8  
 
Mitose og meiose  
Trin for trin sammenlignes mitose og meiose med små animationer og tilhørende tekst. 
Niveau: lærer, elev. 
Sprog: engelsk 
http://www.pbs.org/wgbh/nova/baby/divi_flash.html 
 
* Mitose og meiose 
Prøv din viden! Træk ved hjælp af musen kromosomerne til de nye celler. Vælg selv om det 
skal være en mitose eller en meiose. Instruktionen er på engelsk, og du får respons på, om du 
gør det rigtigt. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://biologyinmotion.com/cell_division/index.html  
 

Stamceller & Fremtidens behandlingsmuligheder 
* "Den tjekkede tvivl"  
- om stamceller og etik" er et undervisningshæfte knyttet til Etisk Forum for Unge: et demokrati-
projekt for Folkeskolens 9. og 10. klasser. Det centrale etiske tema er spørgsmålet, om mulig-
heden for væsentlige forbedringer af sygdomsbehandling kan retfærdiggøre brugen af stamcel-
ler fra menneskelige fosteranlæg, der dermed går til grunde. Undervisningshæftet har til formål 
at få dig til at tvivle. For tvivlen er springbræt for refleksion og dialog med andre mennesker, og 
det er igennem sådan en dialog, at man udvikler et personligt etisk ståsted. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: dansk. 
http://etiskraad.dk/Udgivelser/BookPage.aspx?bookID={CC95638A-61BF-40C1-8747-
7DFCA52C0559} 
 
* Etik og livets byggeklodser 
Etisk Råds siden om genteknologi, stamceller, stamcelleforskning, kloning og en lang række 
andre aktuelle problematikker. Også om etik, hvad etik er og om etiske dilemmaer. Der er mu-
lighed for at downloade forskellige temaer som pdf-filer. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: dansk. 
http://etiskraad.dk/Temauniverser/Etikoglivet.aspx 
 
* Stamceller 
På webstedet BIONET er der korte tekste om stamceller, stamcelleforskning, kloning m.m. 
Desuden kan man finde regler for, hvad der er lovligt i forskellige europæiske lande. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: dansk. 
http://www.bionetonline.org/dansk/Content/sc_intro.htm  
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* Stamceller 
På det norske websted GENsidene er der sider om bl.a. stamceller og embryonale stamceller. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: norsk. 
http://www.uib.no/aasland/gensidene/stamceller.html 
 
* Stamceller skal kurere slidgigt og inkontinens 
Artikel fra videnskab.dk som fortæller om et eksempel på dansk stamcelleforskning. Desuden er 
der links til andre artikler på dansk om forskellige stamcelleforsøg. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: dansk. 
http://videnskab.dk/krop-sundhed/stamceller-skal-kurere-slidgigt-og-inkontinens  
 
* Myter og fakta om stamceller 
En dansk forsker fortæller om sit arbejde med at udvikle fremtidens medicin. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: dansk. 
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/myter-og-fakta-om-stamceller  
 
Stamceller og stamcelleforskning 
EuroStemCell, European Consortium for Stem Cell Research, et samarbejde mellem 16 forskel-
lige institutioner, har lavet nogle små film om stamceller og stamcelleforskning med støtte fra 
EU. Desuden er der mange informationer om stamceller via menuen på siden. Filmen kan også 
downloades herfra. 
Niveau: lærer, elev. 
Sprog: engelsk. 
http://www.eurostemcell.org/films 
 
Stamceller 
På "Bioteknologinemnda", der er et fritstående, rådgivende organ, som er oprettet af den norske 
regering, er der omfattende oplysning om stamceller og stamcelleforskning. Der findes en lang 
række publikationer og undervisningsmaterialer til udprintning. 
Niveau: lærer, elev. 
Sprog: norsk, 
http://www.bion.no/for-skoler/  
 
Hvordan laver man embryonale stamceller 
Et lille slideshow som fint illustrerer, hvordan man henter de embryonale stamceller og dyrker 
dem, hvorefter de differentieres og udvikler sig til forskellige typer af celler som vist i grundbo-
gen på side 50. 
Niveau: lærer, elev. 
Sprog: engelsk 
http://www.dnalc.org/resources/animations/stemcells.html 
 
Stamceller 
En samling af små videoklip fra forskellige kilder, som fortæller om forskellige typer af stamcel-
ler og om, hvilke forventninger, man har til mulige behandlinger med stamceller. 
Der er også eksempler på forsøgsdyr, som er blevet behandlet med stamceller. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.isscr.org/public/movies.htm 
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Stem Cells in the Spotligth 
University of Utah har et fint websted med undervisningsmaterialer til, hvad der svarer til, folke-
skolens ældste elever. Materialerne er flot illustreret eller med små, sjove animationer for at 
fremme forståelsen.  
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://learn.genetics.utah.edu/content/tech/stemcells/ 
 
Your Inner Healers 
En artikel mes indlagte små animationer fra Scientific American maj 2010 om mulighederne for 
at reprogrammere kropsceller og omdanne dem til embryonale stamceller. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=interactive-your-inner-healers  
 
Stem Cell Basics 
På National Institute of Health webside er der en omfattende artikelserie om stamceller og 
stamcelleforskning. 
Niveau: lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://stemcells.nih.gov/info/basics/  
 
Det Etiske Råd 
Det etiske råds holdninger til stamcelleforskning m.m. 
Niveau: lærer. 
Sprog: dansk. 
http://etiskraad.dk/Anbefalinger/Mennesket/Stamcelleforskning.aspx  
 
Nye internationale regler for stamcelleforskning 
En norsk artikel omtaler disse nye regler, og i artiklen er der et link til de internationale regler. 
Niveau: lærer. 
Sprog: norsk, engelsk. 
http://www.forskning.no/Artikler/2007/januar/1170245498.12 
 
* Kloning 
På det norske websted GENsidene er der et opslag om kloning. Her er der også en animation, 
som viser princippet i kloning ved kerneoverførsel som på side 52 i grundbogen. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: norsk. 
http://www.uib.no/aasland/gensidene/kloning.html  
 
* Stamceller og kloning 
På det norske websted Bioteknologinemnda findes der et undervisningsmateriale om Stamcel-
ler og kloning, som kan downloades i pdf-format. Desuden udgiver man et tidsskrigt, GENialt, 
med mange aktuelle temaer om genteknologi, som også kan downloades. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: norsk. 
http://www.bion.no/for-skoler/ 
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* University of Utah har et fint websted med undervisningsmaterialer til, hvad der svarer til, fol-
keskolens ældste elever. Materialerne er flot illustreret eller med små, sjove animationer for at 
fremme forståelsen.  
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://learn.genetics.utah.edu/content/tech/cloning/  
 
* Dolly 
En kort illustreret fortælling om det klonede får Dolly, som er vist i grundbogen side 51. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: engelsk. 
http://www.sciencemuseum.org.uk/antenna/dolly/index.asp  
 
* Klonede grise i Danmark 
Forskellige artikler om de første klonede grise i Danmark. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: dansk. 
http://ing.dk/artikel/80756 
http://ing.dk/artikel/84298 
http://videnskab.dk/teknologi/klonede-grise-med-alzheimer-gen-far-unger 
http://videnskab.dk/krop-sundhed/chokoladefarvede-grise-fodt-med-menneske-gen 
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/klonede-svin-aeder-som-mennesker 
http://videnskab.dk/krop-sundhed/grise-skal-hjaelpe-psoriasis-patienter 
 

Gensplejsning & GMO'er 
* Biotekcenter  
er et informationskontor, som er skabt for at øge kendskabet til GMO og genteknik. Initiativtage-
re og økonomiske bagmænd er biotek-selskaberne Bayer CropScience, DuPont, Monsanto, 
Plant Science Sweden, Svalöf Weibull samt Syngenta. Desuden har Bayer og Dow Agroscience 
bidraget økonomisk til projektet. Herudover er DLF Trifolium associeret medlem af redaktions-
gruppen. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: dansk. 
http://abe.dynamicweb.dk/Default.asp?ID=2  
 
GM-afgrøder i verden 
En oversigt og opgørelse fra ISAAA, International Service for the Acquisition of Agri-biotech 
Applications, om de forskellige GM-afgrøder, som dyrkes rundt om i hele Verden og om udvik-
lingen fra 1996 til 2010 og opgørelsen for 2010. Vælg fx Executive Summary og download pdf-
version på engelsk eller PPT Slides and tables, som også kan downloades. 
Niveau: lærer, elev. 
Sprog: engelsk. 
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/42/default.asp 
  
* Fødevarestyrelsen 
Her finder du f.eks. under 'FØDEVARER' > 'Ernæring' regler om berigede fødevarer, anprisnin-
ger m.m., under 'Mærkning' kan du se, hvordan forskellige fødevarer skal mærkes, og under 
'Nye fødevarer og genmodificerede organismer (GMO)' kan du finde regler om GMO'er, hvor-
dan de skal mærkes og meget mere. 
Niveau: elev, lærer. 
Sprog: dansk. 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/forside.htm  
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Fødevareberigelse 
Functional food 
Artikel med definition og eksempler på produkter. 
Niveau: lærer. 
Sprog: dansk. 
http://www.techmedia.dk/files/pdf/dak/side25-28dak1-04.pdf  
 
BecelPro-aktive 
http://www.becel.dk/produkterne/becel-pro-activ 
Kritik 
http://www.fbr.dk/breve/alle/brev177/brev/  
http://www.meals.dk/newsarticles.asp?show=newsarticles&newsarticle=570  
 
Andre fødevarer som hævdes at have sundhedsfremmende virkning 
http://www.proviva.com/ 
http://www.skanemejerier.se/sv/Press/Pressrum/2003/ProViva-godkant-som-functional-food/  
http://www.actimel.dk/ 
Kritik og kommentar 
http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/familieliv/ECE307782/actimel-er-ikke-bedre-end-
almindelig-yoghurt/ 
 
Probiotika 
Forskellige oplysninger om probiotika, tilsætningsstoffer som hævdes at have sundhedsfrem-
mende egenskaber. 
http://www.madogsundhed.dk/?page=visord&id=107 
http://www.vitaviva.com/da/Health/Health_Products_Details.144.aspx  
http://www.chr-hansen.com/?id=3358  
 
PrimaLiv 
http://www.skanemejerier.se/sv/Press/Pressrum/2001/Ny-yoghurt-sanker-blodsocker-och-
kolesterolnivaerna/ 
http://www.creanutrition-
sof.com/fileadmin/template/creanutrition/files_redakteur/news_internet/Primaliv_the_tip_of_the_
iceberg_Vitafoods_Presentation.pdf  
http://www.snf.ideon.se/snf/en/rh/pfp/primalivmuesli.htm  


