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Genetikbogen Lone Als Egebo Hent PDF Forlaget skriver: Bogen omhandler de biologiske fagområder
genetik, genteknologi og evolution. I et klart, letforståeligt sprog og med grundig forklaring af alle fagudtryk

formidler bogen den nødvendige viden til undervisningen inden for disse fagområder.
Bogen er inddelt i ni hovedkapitler:

Arv og miljø. Introduktion til fagområderne og bogens emner.
Herefter følger tre kapitler med den grundlæggende viden inden for genetik: Fra individniveau via

celleniveau til molekylært niveau.
Tre kapitler med udvalgte emner inden for den cellulære og molekylære genetik: Kromosomsygdomme hos

mennesket, Genteknologi og kloning og Analyser af menneskets DNA.
Bogen afsluttes med to kapitler om evolution og artsdannelse samt livets oprindelse og menneskets evolution.
Genetikbogen henvender sig til B- og A-niveau hvor den dækker bekendtgørelsens ordlyd inden for genetik,

genteknologi og evolution. Den opfylder ligeledes de centrale kundskabs- og færdighedsområder for
læreruddannelsens linjefagsundervisning inden for de tre fagområder.

Bogens figurer vil i løbet af foråret blive tilgængelige på bogens hjemmeside.
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