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Ressourceguide 

 

Billedkunst: 

https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project  (Google Art Project) 

Google har i samarbejde med en lang række museer verden over samlet over 40.000 gengivelser af 

kunstværker. Det enkelte kunstværk er udstyret med en dybdegående beskrivelse og dets fysiske data er 

oplyst 

https://www.khanacademy.org/humanities/art-history-basics  (Khan Academy) 

Videosamtaler om kunst på engelsk. Samtalerne er produceret af kunsthistorikere. 

http://www.kunsten.nu/  (Kunsten.nu) 

Kritiske og debatskabende artikler om kunst 

http://www.smk.dk/udforsk-kunsten/kunsthistorier/  (Kunsthistorier) 

Gå på opdagelse i Statens Museum for Kunsts samling 

https://www.kulturarv.dk/kid/Forside.do  (Kunstindeks Danmark & Weilbachs Kunstnerleksikon) 

Centralregister over kunstværker og kunstnere i danske statslige og statsanerkendte museers samlinger. 

Museernes oplysninger om kunstnerne bliver suppleret med informationer fra den digitale udgave af 

Weilbach Dansk Kunstnerleksikon 

http://www.denstoredanske.dk/Symbolleksikon  (Symbolleksikon) 

Slå symboler fra kunstens verden op i Gyldendals symbolleksikon. 

http://www.tilbygningen.dk/skulpturstudier  (Tilbygningen – Skulpturstudier) 

Skulpturanalyse fra Thorvaldsens Museum. 

 

Biologi: 

http://aktuelnaturvidenskab.dk/  (Aktuel Naturvidenskab) 

Læs om nye forskningsprojekter og -resultater, samt videnskabshistorie fra den naturvidenskabelige verden 

i tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab, der er delvist digitaliseret. Bladet udgives i samarbejde med 7 danske 

forskningsinstitutioner. 

http://www.bioweb.dk/  (Bioweb) 

Online lærested for faget biologi. Indeholder blandt andet interaktivt undervisningsmateriale og 

biologileksikon. Produceret af cand. scient. i biologi og idræt Ole Djurhuus. 

http://www.cellsalive.com/  (Cells alive) 

Animationer af cellers indre og celledelinger. 

https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project
https://www.khanacademy.org/humanities/art-history-basics
http://www.kunsten.nu/
http://www.smk.dk/udforsk-kunsten/kunsthistorier/
https://www.kulturarv.dk/kid/Forside.do
http://www.denstoredanske.dk/Symbolleksikon
http://www.tilbygningen.dk/skulpturstudier
http://aktuelnaturvidenskab.dk/
http://www.bioweb.dk/
http://www.cellsalive.com/
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http://www.darwinarkivet.dk/  (Darwinarkivet) 

Hjemmeside om Darwin produceret af darwineksperter fra Aarhus Universitet. Se blandt andet den 

særskilte temaside om evolution. 

http://foodoflife.ku.dk/  (Food of Life) 

Københavns Universitets portal om sundhed, fødevarer og ernæring. Læs forskningsresultater og nyheder 

fra madens verden. 

https://www.khanacademy.org/science/biology  (Khan Academy) 

Videooptagelser med forskellige biologiske emner. Sidens indhold er produceret af cand. scient.er blandt 

andet fra Harvard. 

http://www.dr.dk/p1/natursyn  (Natursyn) 

Hør radioprogrammer om alt fra ekspeditioner til fjerne egne og enkeltarters biologi til naturforvaltning. 

http://www.netbiologen.dk/default.htm  (Netbiologen) 

Interaktiv hjemmeside med emnerne botanik, cellebiologi, fysiologi, genetik, molekylærbiologi, 

immunologi, zoologi og miljø/økologi. Produceret af biologerne Jens Erik Tingstedt og Lars Alexander Clark. 

http://phet.colorado.edu/da/simulations/category/biology  (PhET Interactive Simulations) 

Interaktive forskningsbaserede simuleringer produceret af PhET teamet ved University of Colorado.   

http://snm.ku.dk/  (Statens Naturhistoriske Museum) 

Se eksempelvis forskningspublikationer under 'Forskning', slå op i museets samlinger under 'Samlinger' eller 

læs om forskellige biologiske emner under 'Skoletjenesten' - 'Gymnasier' - 'Inspiration'. Du kan tilmelde dig 

museets nyhedsbrev og få besked om opdateringer på siden. 

http://pictures.science.ku.dk/tavler/index.htm  (Undervisningstavler fra Landbohøjskolen) 

En billedbase med unikke tavler, som er blevet brugt ved undervisningen i bl.a. anatomi, fysiologi, 

cellebiologi og zoologi gennem generationer på Landbohøjskolen. Undervisningstavlerne stammer fra 1800- 

og 1900-tallet.   

http://undervisning.videnskab.dk/biologi  (Videnskab.dk) 

Artikler om forskning i biologi. 

 

Dansk: 

http://adl.dk/adl_pub/forside/cv/forside.xsql?nnoc=adl_pub  (Arkiv for Dansk Litteratur) 

ADL er websted for den klassiske danske litteratur. ADL giver mulighed for at studere forfatternes tekster, 

som her bringes i en integreret sammenhæng med det litteraturhistoriske og det dokumentariske aspekt. 

Forfattere portrætteres af eksperter med specialviden inden for det enkelte forfatterskab. Alle tidsaldre fra 

1100-tallets Saxo og op til 1938 er repræsenteret. Projektet styres af Det Kongelige Bibliotek. 

http://www.da-net.dk/  (Da-net.dk) 

http://www.darwinarkivet.dk/
http://foodoflife.ku.dk/
https://www.khanacademy.org/science/biology
http://www.dr.dk/p1/natursyn
http://www.netbiologen.dk/default.htm
http://phet.colorado.edu/da/simulations/category/biology
http://snm.ku.dk/
http://pictures.science.ku.dk/tavler/index.htm
http://undervisning.videnskab.dk/biologi
http://adl.dk/adl_pub/forside/cv/forside.xsql?nnoc=adl_pub
http://www.da-net.dk/
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Litteraturside med analysemodeller, genre- og periodebeskrivelser lavet af lektor Gunnar Mühlmann. 

https://sites.google.com/site/danskfag/  (Danskfag) 

Hjemmeside om tekstanalyse, litterære genrer og litteraturhistorie. Se blandt andet afsnittet om 

medieanalyser. Siden er lavet af Ole Schultz Larsen, underviser i dansk på Viby Gymnasium. 

http://www.e-poke.dk/default.asp  (Epoke) 

Epoke er 1800-tallets litteraturhistorie på internettet og omhandler et udvalg af romankunstens resultater, 

veje og indsigter fra Jens Baggesen til Johannes V. Jensen. Epoke er produceret af Silkeborg Bibliotek med 

støtte fra blandt andet Kunstrådet og Litteraturrådet. 

http://thorkildborup.dk/default.php?pageid=5  (Essayet) 

Om essayet. Skrevet af Borup-Jensen, cand. mag. i dansk og tysk. 

http://den2radio.dk/programserier/michel-montaigne/  (Essays) 

En række radioprogrammer om essayets historie. 

http://www.forfatterweb.dk/  (Forfatterweb) 

Forfatterleksikon produceret af Dansk BiblioteksCenter. Hovedvægt på danske forfatterportrætter, der alle 

er udstyret med litteraturhenvisninger.   

http://www.kalliope.org/da/  (Kalliope) 

En database indeholdende ældre dansk lyrik samt biografiske oplysninger om danske digtere. 

Forfatterportrætterne er udstyret med litteraturhenvisninger. Skabt af Jesper Christensen, studerende ved 

Nordisk på Aarhus Universitet. 

http://www.litteratursiden.dk/  (Litteratursiden) 

Litteratursiden er bibliotekernes website om litteratur. Boganmeldelser og analyser med 

litteraturhenvisninger, samt forfatterinterviews. Gode artikler med litteraturhenvisninger om klassiske 

forfatterskaber. 

http://www.emu.dk/modul/litterær-analyse-og-fortolkning-i-dansk-elever#  (Litterær analyse og 

fortolkning i dansk) 

Gode links til analysemodeller på EMU'en. 

 

Engelsk: 

http://absoluteshakespeare.com/  (Absolute Shakespeare) 

Shakespeares teaterstykker, sonetter og digte, samt essays om hans værker   

http://www.vlib.us/amdocs/index.html  (AMDOCS: Documents for the Study of American History) 

Kilder til USA's historie fra 1400-tallet til i dag. 

http://www.let.rug.nl/usa/  (American History. From Revolution to Reconstruction and beyond) 

https://sites.google.com/site/danskfag/
http://www.e-poke.dk/default.asp
http://thorkildborup.dk/default.php?pageid=5
http://den2radio.dk/programserier/michel-montaigne/
http://www.forfatterweb.dk/
http://www.kalliope.org/da/
http://www.litteratursiden.dk/
http://www.emu.dk/modul/litterær-analyse-og-fortolkning-i-dansk-elever
http://absoluteshakespeare.com/
http://www.vlib.us/amdocs/index.html
http://www.let.rug.nl/usa/
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http://cain.ulst.ac.uk/  (The CAIN (Conflict Archive on the Internet) 

Webside med informationer om og kilder fra konflikten i Nordirland fra 1968 til i dag. Siden bliver redigeret 

af University of Ulster i Nordirland. 

http://www.postcolonialweb.org/  (Contemporary Postcolonial & Postimperial Literature in English) 

Administreret og 'peer-reviewed' af blandt andre Georg P. Landow, professor i engelsk og kunsthistorie ved 

Brown University i USA.  

http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/~matsuoka/EngLit.html  (English Literature on the Web) 

 Produceret af Nagoya Universitet i Japan. 

http://www.loc.gov/library/libarch-digital.html  (Library of Congress. Digital Collection) 

Historiske dokumenter fra USA's historie, deriblandt fotos og aviser. Samlingen er digitaliseret af Library of 

Congress. 

http://www.litteratursiden.dk/  (Litteratursiden) 

Litteratursiden er bibliotekernes website om litteratur. Søg efter boganmeldelser og analyser af engelske 

bøger. Gode artikler med litteraturhenvisninger om klassiske engelske forfatterskaber. 

http://www.wwnorton.com/college/english/nael/welcome.htm  (The Norton Anthology of English 

Literature) 

Engelsk litteraturhistorie inddelt i perioder indeholdende litterære tekster, samt linksamling til 

webressourcer, der vedrører det enkelte afsnit. Websiden supplerer den fysiske udgave af The Norton 

Anthology of English Literature, 8th Edition udgivet af forlaget W.W. Norton and Company. 

http://www.trumanlibrary.org/photos/av-photo.htm  (Online documents) 

The Harry S. Truman Library and Museum har samlet kilder fra udvalgte begivenheder i USA's historie, 

såsom Koreakrigen. 

http://www.victorianweb.org/index.html   (The Victorian Web) 

Tematiske indfaldsvinkler til viktoriatiden. Administreret og 'peer-reviewed' af blandt andre Georg P. 

Landow, professor i engelsk og kunsthistorie ved Brown University i USA.   

 

Fysik: 

http://aktuelnaturvidenskab.dk/ (Aktuel naturvidenskab) 

Læs om nye forskningsprojekter og -resultater, samt videnskabshistorie fra den naturvidenskabelige verden 

i tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab, der er delvist digitaliseret. Bladet udgives i samarbejde med 7 danske 

forskningsinstitutioner 

http://tekhist.pastperfect-online.com/38919cgi/mweb.exe?request=ks (DTU historie og samlingsdatabase) 

Find fotografier af personer og genstande med tilknytning til det naturvidenskabelige fagområde i 

Danmarks Tekniske Universitets historiske samling. 

http://cain.ulst.ac.uk/
http://www.postcolonialweb.org/
http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/~matsuoka/EngLit.html
http://www.loc.gov/library/libarch-digital.html
http://www.litteratursiden.dk/
http://www.wwnorton.com/college/english/nael/welcome.htm
http://www.trumanlibrary.org/photos/av-photo.htm
http://www.victorianweb.org/index.html
http://aktuelnaturvidenskab.dk/
http://tekhist.pastperfect-online.com/38919cgi/mweb.exe?request=ks
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http://www.formel.dk/ (fysikformler)  

Formelsamling og lommeregner 

https://www.khanacademy.org/science/physics (Khans akademi) 

Videooptagelser med forskellige emner. Sidens indhold er produceret af cand. scient.er blandt andet fra 

Harvard. 

http://particleadventure.org/ (The Particle Aventure) 

Interaktiv engelsk hjemmeside om standardmodellen, partikelfysik og acceleratorer. Produceret af 

Lawrence Berkeley national Laboratory. 

http://www.planetariet.dk/astronomi-rumfart/viden-om-universet (Viden om universet) 

Tycho Brahe Planetariets beskrivelser af universets mange vidundere. 

http://undervisning.videnskab.dk/fysik (Videnskab.dk) 

Artikler om forskning i fysik. 

 

Fysik og virtuelle forsøg: 

http://www.emu.dk/modul/kredsløbssimulatorer (Kredsløbsimulator) 

3 applets til simulering af elektriske kredsløb. 

http://www.webassign.net/serway/af/AF_1521.swf (Milikans oliedråbeforsøg) 

Applet, der udfører Millikans oliedråbeforsøg til bestemmelse af elementarladningen e. 

http://phet.colorado.edu/da/simulations/category/physics (Phet interactive simulation) 

Interaktive forskningsbaserede simuleringer produceret af PhET teamet ved University of Colorado.   

http://www.mhhe.com/physsci/physical/giambattista/ www.mhee.com 

Forlaget McGraw Hill Educations applets til forskellige virtuelle forsøg. Krav om Java 2. 

 

Historie:  

http://danmarkshistorien.dk/fileadmin/filer/Kort/kortet/danmarkskort_skalering.html (Danske riger og 

lande) 

Interaktivt kort (kør pilen frem og tilbage på slideren), der viser Danmarks historiske udstrækning fra 

Kalmarunionens opløsning i 1523 og frem til 2012. Hjemmesiden er udarbejdet af historikere og arkæologer 

fra Aarhus Universitet. 

http://historiskatlas.dk/ (Historisk atlas) 

Interaktiv danmarkskort over udvalgte dele af den danske kulturarv, primært fra den syddanske region og 

Storstrømsområdet. Historisk Atlas er et projekt under Kultursstyrelsen. 

http://www.formel.dk/
https://www.khanacademy.org/science/physics
http://particleadventure.org/
http://www.planetariet.dk/astronomi-rumfart/viden-om-universet
http://undervisning.videnskab.dk/fysik
http://www.emu.dk/modul/kredsløbssimulatorer
http://www.webassign.net/serway/af/AF_1521.swf
http://phet.colorado.edu/da/simulations/category/physics
http://www.mhhe.com/physsci/physical/giambattista/
http://www.mhee.com/
http://danmarkshistorien.dk/fileadmin/filer/Kort/kortet/danmarkskort_skalering.html
http://historiskatlas.dk/
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https://www.khanacademy.org/humanities/history (Khans akademi) 

Video samtaler om historiske emner på engelsk. Samtalerne er produceret af historikere. 

http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/ (Nationalmuseet) 

Under 'Historisk viden' giver Nationalmuseet en kort præsentation af både danmarks- og verdenshistorien. 

http://www.victorianweb.org/index.html (The Victorian web) 

Tematiske indfaldsvinkler til viktoriatiden. Administreret og 'peer-reviewed' af blandt andre Georg P. 

Landow, professor i engelsk og kunsthistorie ved Brown University i USA.   

http://undervisning.videnskab.dk/historie (Videnskab.dk) 

Artikler om forskning i historie. 

 

Idræt: 

http://undervisning.videnskab.dk/idraet (Videnskab.dk) 

Artikler om forskning i idræt. 

 

Kemi: 

https://www.khanacademy.org/science/chemistry (Khans akademi) 

Videooptagelser med forskellige emner. Sidens indhold er produceret af cand. scient.er blandt andet fra 

Harvard. 

http://undervisning.videnskab.dk/kemi (Videnskab.dk) 

Artikler om forskning i kemi. 

 

Matematik: 

http://aktuelnaturvidenskab.dk/  (Aktuel naturvidenskab) 

Læs om nye forskningsprojekter og -resultater, samt videnskabshistorie fra den naturvidenskabelige verden 

i tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab, der er delvist digitaliseret. Bladet udgives i samarbejde med 7 danske 

forskningsinstitutioner. 

http://www.frividen.dk/  (Fri viden) 

Gratis adgang til videoundervisning med teori, opgaveløsninger og forsøg. Produceret af Lise Bach Clausen 

og Bjørn Clausen, undervisere på Vordingborg gymnasium & HF. 

http://math.au.dk/videnudveksling/studieretningsprojekt/bog-database/  (Gymnasieegnet litteratur) 

Aarhus Universitets bogbase over matematisk gymnasieegnet litteratur. Se også artikelbasen. 

https://www.khanacademy.org/ (Kahns academy) 

https://www.khanacademy.org/humanities/history
http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/
http://www.victorianweb.org/index.html
http://undervisning.videnskab.dk/historie
http://undervisning.videnskab.dk/idraet
https://www.khanacademy.org/science/chemistry
http://undervisning.videnskab.dk/kemi
http://aktuelnaturvidenskab.dk/
http://www.frividen.dk/
http://math.au.dk/videnudveksling/studieretningsprojekt/bog-database/
https://www.khanacademy.org/
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Videooptagelser med forskellige matematiske emner (gå ind under 'learn' - 'math' og vælg emne). Sidens 

indhold er produceret af cand. scient.er blandt andet fra Harvard. 

https://www.matematikfessor.dk/  (Matematikfessor.dk) 

Forlaget Clios matematikside med gennemgang af matematiske emner under 'Lektioner' og små test-dig-

selv-opgaver under 'Træning'. 

http://www.georgmohr.dk/soroe/soroe07ombeviser.pdf (Om beviser) 

Gennemgang af forskellige bevistyper i matematik. Skrevet af Poul Printz fra Georg Mohr-arbejdsgruppen. 

http://www.raadtilpenge.dk/da/Forside.aspx (Råd til penge) 

Penge- og Pensionspanelets hjemmeside med objektive informationer om finansielle produkter og ydelser.  

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280  (Statistikbanken) 

Officiel statistik fra Danmarks Statistik, der beskriver det danske samfund. Se også emnesiderne. 

http://www.matematiksider.dk/emner.html (Vestergaards matematiksider) 

Præsentation af en lang række emner med links og litteraturhenvisninger. Erik Vestergaard, underviser i 

matematik og fysik på Haderslev Katedralskole, står bag hjemmesiden. 

http://undervisning.videnskab.dk/matematik (Videnskab.dk) 

Artikler om forskning indenfor matematik. 

 

Musik: 

http://www.allmusic.com/  (All music) 

Online musikopslagsværk. Søg på genre, kunstnere/bands eller stilarter. 

http://www.bibzoom.dk/  Bibzoom 

Bibliotekernes digitale musiktjeneste. Find musik i alle genrer, musikanmeldelser og artikler om genrer, 

kunstnere og grupper. 

http://www.dr.dk/bonanza/radio/serie/musik/musikhistorie.htm  Bonanza 

DRs radioudsendelser om musikken i Danmark i 1900-tallet. Se også fanen 'musik' for andre 

radioprogrammer om musik. 

http://www.stevenestrella.com/composers/  Dr. Estrella's Incredibly Abridged Dictionary of Composers 

Engelsk komponistleksikon. Find komponist ud fra navn eller periode. 

https://rmc.dk/da/research Forskning 

Rytmisk Musikkonservatoriums forskningspublikationer. 

http://www.ugle.dk/sange.html (Gamle danske sange) 

461 gamle danske sange kan fremsøges efter titel, forfatter eller komponist, samt efter emne såsom natur. 

https://www.matematikfessor.dk/
http://www.georgmohr.dk/soroe/soroe07ombeviser.pdf
http://www.raadtilpenge.dk/da/Forside.aspx
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280
http://www.matematiksider.dk/emner.html
http://undervisning.videnskab.dk/matematik
http://www.allmusic.com/
http://www.bibzoom.dk/
http://www.dr.dk/bonanza/radio/serie/musik/musikhistorie.htm
http://www.stevenestrella.com/composers/
https://rmc.dk/da/research
http://www.ugle.dk/sange.html
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http://www.jazzdanmark.dk/da/jazzhistorie/jazzdanmarks-jazzhistorie (JazzDanmark) 

Temaartikler om jazz, litteratur om jazz, jazzhistorie og portrætter af danske jazzmusikere. Projektet er 

blandt andet støttet af Statens Kunstråd. 

http://den2radio.dk/programserier/jazzens-historie/ (Jazzens historie) 

Fem radioprogrammer om jazzens historie.   

http://www.musikipedia.dk/ (Musikpedia) 

Online musikleksikon. Slå op i nodelære, teori, analyse eller instrumenter. Se 'værktøjer' for yderligere 

emner. 

http://jakobmjensen.dk/musikkurser/index.html (Musikkurser) 

Om musiklære, arrangement og musikhistorie. Hjemmesidens indhold er produceret af Jakob Jensen, 

musiklærer i den danske gymnasieskole. 

http://www.verdensmusikbanken.dk/  Verdensmusikbanken 

Dansk netportal for verdensmusik. Søg eksempelvis efter musik fra forskellige kontinenter for at finde 

artikler, musikoptagelser og noder. Portalen vedligeholdes i et samarbejde mellem Gymnasieskolernes 

Musiklærerforening, Global Copenhagen og Skoletjenesten. 

http://undervisning.videnskab.dk/musik (Videnskab.dk) 

Artikler om forskning i musik. 

Nodesamlinger: 

https://aleph.kb.dk/F/-?func=file&file_name=find-b&local_base=mus01_www (Danmarks digitale 

nodebibliotek) 

Det Kongelige Biblioteks online-tilgængelige nodetryk og -manuskripter. 

http://www.kb.dk/permalink/2006/mus/DMB/ (Danmarks Melodibog) 

En af de mest udbredte sangsamlinger i Danmark, som udkom i forskellige udgaver 1895-1942. Foreløbig er 

de 2 første bind blevet digitaliseret. 

 

Religion: 

http://undervisning.videnskab.dk/religion (Videnskab.dk) 

Artikler om forskning indenfor verdensreligionerne. 

 

Samfundsfag: 

https://login.emu.dk/ Infomedia 

Artikler fra danske aviser. Adgang med UNI-login. 

http://www.jazzdanmark.dk/da/jazzhistorie/jazzdanmarks-jazzhistorie
http://den2radio.dk/programserier/jazzens-historie/
http://www.musikipedia.dk/
http://jakobmjensen.dk/musikkurser/index.html
http://www.verdensmusikbanken.dk/
http://undervisning.videnskab.dk/musik
https://aleph.kb.dk/F/-?func=file&file_name=find-b&local_base=mus01_www
http://www.kb.dk/permalink/2006/mus/DMB/
http://undervisning.videnskab.dk/religion
https://login.emu.dk/


Campus Kujalleq 

Side 9 af 9 
 

http://klassesamfund.dk/ Klassesamfundet 

Hjemmeside om klassesamfundet i Danmark, der er baseret på bogen Det danske klassesamfund. Et socialt 

Danmarksportræt. 

http://www.sfi.dk/emner-4603.aspx (SFI) 

Det Nationale Forskningscenter for Velfærds (SFI) hjemmeside med temaindgange til emnet velfærd. De 

enkelte emner er suppleret med links til fuldtekst forskningspublikationer. SFI er et uafhængigt nationalt 

forskningscenter under Socialministeriet.   

Politik: 

http://www.ft.dk/Demokrati.aspx (Demokrati) 

Folketingets hjemmeside om demokrati. Under emnet 'Partier'-'Partiernes politik' kan du læse om de 

enkelte partiers historie, organisation og arbejde i Folketinget.   

http://europa.eu/index_da.htm (Den Europæiske Union) 

EU's officielle hjemmeside med informationer om EU's mål, politik og institutioner, samt EU's publikationer 

og statistik. 

http://www.ft.dk/ (Folketinget) 

Indgang til information om partier, Folketingets medlemmer, mandatfordeling, forhandlinger, love m.v. 

https://www.retsinformation.dk/ (Retsinformation) 

Direkte adgang til love, bekendtgørelser, cirkulærer, traktater, lovforslag og andre dokumenter fra 

Folketinget, Folketingets Ombudsmand og alle statslige institutioner. 

Økonomi: 

http://www.vismandsspillet.dk/ (Vismandsspillet) 

Leg økonomisk vismand i Finansrådets interaktive læringsspil. Spil enten DK-spillet, der har fokus på dansk 

økonomi, eller Inter-spillet, der ser dansk økonomi i et internationalt perspektiv. 

 

Generelle links: 

http://iserasuaat.gl/ (Undervisningsportal) 

Undervisningssteder i Grønland, og tilhørende relevante dokumenter såsom lærerplaner og 

undervisningsbekendtgørelser. 

www.emu.dk  (Danmarks læringsportal) 

Faglige links til alle fag og adgang til portaler og aviser. 

http://klassesamfund.dk/
http://www.sfi.dk/emner-4603.aspx
http://www.ft.dk/Demokrati.aspx
http://europa.eu/index_da.htm
http://www.ft.dk/
https://www.retsinformation.dk/
http://www.vismandsspillet.dk/
http://iserasuaat.gl/
http://www.emu.dk/

