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Genetik Annette B. Sørensen Hent PDF Forlaget skriver: Grundbog i genetik kan anvendes på tilvalgshold i
biologi i gymnasiet, HF, på seminariet og andre steder, hvor man ønsker et grundlæggende kendskab til
genetik. Bogen spænder vidt og behandler såvel den klassiske genetik som den nyeste forskning inden for

genteknologien.

Blandt emnerne i bogen kan nævnes celledifferentiering, genregulering, genstruktur, evolution, kloning,
kræft, HUGO og populationsgenetik.

Bogen er skrevet i et enkelt og letforståeligt sprog, dog uden at vigtige biologiske termer går tabt. Bagest i
bogen findes en ordliste, der kort definerer de anvendte genetiske udtryk. Kapitlerne er forholdsvis korte og

kan læses uafhængigt af hinanden. Det betyder, at bogen er velegnet til projektarbejde. Bogen er rigt
illustreret i farver. Til bogen knyttes en webside, hvor læseren bl.a. kan finde et krydsord til hvert kapitel..

Målgruppe: Til brug i biologiundervisningen i gymnasiet/HF og på videregående uddannelser
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