
Genetik
Ärftlighetslära



Varje cell har genetisk information

Cell

Cellkärna

Kromosom

DNA

Gen

Baspar



Betygskriterier för E 
Du kan förklara vad cell, cellkärna, kromosom, DNA, gen och baspar är



Vad är en gen? Filmen finns på husbynv



En människa har 46 kromosomer i varje cell, med undantag av könscellerna 
(spermie och ägg)



Spermie, könscell, haploid 23 kromosomer

Äggcell, könscell, haploid 23 kromosomer

Befruktad äggcell, zygot en 
diploid cell, delar sig vidare och 
blir efter 9 månader och 
miljontals delningar ett barn.





Minns du? 
Para ihop rätt ord med rätt betydelse

Locus

Allel

Haploid

Diploid

Anlag

Zygot

Könsceller, det finns bara en uppsättning 
kromosomer, 23 st hos människan.

Vanliga celler med dubbel uppsättning 
kromosomer, hos människan 23 par = 46 st

Den plats i kromosomerna som visar var en gen finns

Ett annat ord för gen

Den befruktade cellen, med dubbel uppsättning gener

Homolog

Ett kromosompar med samma slags gener

Två varianter av en gen



Celldelning



Celler delar sig hela tiden, filmen visar 
embryoutveckling hur en befruktad äggcell 
delar sig de första timmarna.

En stor organism har inte stora celler utan 
fler. Celler specialiserar sig genom 
celldifferentiering och bildar vävnad som i 
sin tur bildar organ.





Extra,  
genetisk variation är viktig. Förutom kön använder organismer homolog 
rekombination vid celldelning för att öka skillnaderna. 



Vanlig celldelning,

mitos

1. Kromosomerna 
blir synliga

2.DNA kopierar sig 
själv

3.Cellen 
delar sig

Reduktionsdelning,

meios

3.Könscellen 
delar sig en 
gång

4. Könscellen delar sig en 
gång till, antalet kromosomer 
halveras

Bild från läroboken sid 169 
Rita de två olika typerna av 
celldelning.



Att kunna,  
betygskriterier för E 

Du vet vad celldelning är och kan skilja på mitos och meios 

För C ska du kunna förklara skillnaden



Genernas uppgift?

Proteinsyntes



Cellkärna

Cell

1.

Replikation DNA molekylen öppnas



Cellkärna

Cell

2.
Transkription

Transkription, informationen i DNA kopieras 
av ett enzym som heter RNA-polymeras. 
Transkriptionen ger en kopia mRNA.



mRNA

3.

mRNA rör sig ut ur i cellkärnan



Cytoplasma Ribosom

4.

mRNA rör sig till kroppens proteinfabriker, 
ribosomerna. Ribosomerna läser av 
informationen i mRNA för att tillverka 
proteiner med hjälp av aminosyror som 
finns löst i cytoplasman.



Cytoplasma

tRNA

Ribosom

5.

Amninosyrorna förs till ribosomen med tRNA



6.

Tillverkningen av proteiner i ribosomer pågår, processen kallas translation



Proteinsyntesen filmen finns i läroboken sid 170



Minns du? 
Proteinsyntes är en av genernas viktigaste uppgift. Vad händer under proteinsyntesen 
och varför är den viktig?


Beskriv proteinsyntesen med hjälp av följande ord: Aminosyror, replikation, transkription, 
RNA-polymeras, enzym, mRNA, tRNA, ribosomer, translation, protein.



Sammanfattning från DNA till organism, filmen finns på husbynv



Arv och miljö



Exempel på egenskaper som enbart 
ärvs

Exempel på egenskaper som 
påverkas av arv och miljö



Gregor Mendel 1822-1884 katolsk munk och ärftlighetsforskare



Homozygot

Heterozygot

Dominant

Recessiv (vikande)

G B

g b

Samma anlag ex GG, BB, gg eller bb

Olika anlag ex Gg eller Bb



Intermediär nedärvning, när båda anlag är lika starka



Ärftlighetsschema



Ärftlighetsscheman kan se ut på olika sätt



Övning, träna gemensamt på att rita olika korsningsscheman



Hur ser ett ärftlighetschema ut från 
generation F till F1? (övningspapper)



Hur ser ett ärftlighetschema ut från 
generation F1 till F2? (övningspapper)



Släkttavlor 
Ärftliga sjukdomar



Beskriv vad du vet om Eva och hennes släkt

Är sjukdomen Eva har 
dominant? 

Är sjukdomen 
könsbunden?








