LÄNKAR TILL WEBBSIDOR MED UNDERVISNINGSMATERAL

www.bioresurs.uu.se
Nationellt Resurscentrum för Biologi och Bioteknik vid Uppsala universitet. Det har ett
nationellt uppdrag att ta fram och sprida utbildningsmaterial till högskolevärlden och
skolorna. De tar både fram eget material och tipsar om utbildningsmaterial mm på andra
ställen. Språk – svenska.
www.dnalc.org
DNA Learning Center är ett science center som fokuserar på att öka kunskapen om DNA. Det
utgör en del av Cold Spring Harbor Laboratory som är ett center för forskning inom
molekylär genetik. Det finns mycket utbildningsmaterial på hemsidan, och de ger också
workshops, kurser och säljer produkter. Språk – engelska.
www.genteknik.nu
Webbplatsen ges ut av Gentekniknämnden som är en myndighet som har som uppdrag att
följa genteknikens utveckling och informera om den. De publicerar kontinuerligt
forskningsnytt inom området, ger årligen ut en skrift om vad som hänt under året och
publicerar många relevanta länkar. Språk – svenska.
www.ncbe.reading.ac.uk
National Center of Biotechnology Education vid universitetet i Reading, Storbritannien.
Startade 1985 och arbetar med utbildning inom bioteknik. De utvecklar innovativa
utbildningsresurser och säljer material till självkostnadspriser. Det finns ett stort antal
laborationer på hemsidan. Material går inte att beställa via nätet utomlands, man måste ringa
till dem för beställningar. Språk- engelska.
www.nuffieldfoundation.org
Nuffield Foundation är en stiftelse som skapades 1943 och vars syfte är att öka social välfärd
genom utbildning, forskning och innovation. Det finns ett stort utbildningsmaterial fritt
tillgängligt på hemsidan. Språk – engelska.
www.saps.org.uk
Science & Plants for Schools (SAPs) har som målsättning att lärare och elever ska lära sig
mer om växter och bli mer intresserade av växtforskning. SAPs startade 1990 och är
huvudsakligen finansierade av ”the Gatsby Charitable Foundation”. De finns vid Sainsbury
Lab i Cambridge. På hemsidan finns ett stort antal laborationer. Språk – engelska.
www.scienceinschool.org
Science in School är en gratis tidskrift för lärare i naturvetenskap. Den arbetar för att öka
intresset för naturvetenskap genom att på olika sätt bidra till naturvetenskaplig utbildning.
Den ges ut en gång i kvartalet, och är baserad vid European Molecular Laboratory (EMBL) i
Heidelberg, Tyskland. Språk – engelska.
www.wellcome.ac.uk
Wellcome Trust är en stiftelse som stödjer insatser för att lösa de stora samhällsutmaningarna.
De stödjer lärare i sitt arbete med att ge inspirerande och relevant utbildning. Det finns en hel
del gratis undervisningsmaterial att tillgå. Språk – engelska.

