
Försök olika kön och könsbundet arv.

Försök 1 Vilket kön får barnet? 

Material: Två burkar med ett rör. Gula och bruna kulor.

Könet bestäms av X och Y-kromosomen. Kvinnans äggcell har alltid en X-kromosom. Mannens 
spermie har antingen en X-kromosom eller en Y-kromosom. Eftersom både ägg och spermie är 
könsceller har de inte dubbel uppsättning av kromosomer.

I den ena burken lägger ni 50 gula kulor, den burken symboliserar kvinnans ägg. Gul kula är X-
kromosom.
I den andra burken lägger ni 25 gula kulor och 25 bruna kulor. Den burken symboliserar mannens 
spermier. Hälften har X-kromosomer och hälften Y-kromosomer.

Utförande: Skaka och vänd bägge burkar. Jämför kulornas färg radvis. 2 gula kulor bredvid 
varandra betyder att barnets kön blir flicka XX. En brun och en gul kula betyder att barnets kön blir 
pojke



Resultat: Gör minst 10 burkvändningar och räkna 10 kulor åt gången. Det blir 100 barn totalt. 
Bokför resultaten i en tabell.

Slutsats: Beräkna procentandelen flickor och pojkar i ert försök. Stämmer ert resultat med den 
teoretiskas fördelningen som är 50% flickor och 50% pojkar, se korsningsschemat.

Försök 2 Könsbundet arv. 

X och Y kromosomen bestämmer inte bara könet. I både X och Y-kromosomen finns andra gener. 
Genen för färgseende finns i X-kromosomen men inte i Y-kromosomen. Män är oftare färgblinda än 
kvinnor, det kallas för könsbundet arv och beror på att anlaget finns i könskromosomen.

Utförande:
Byt ut 5 gula kulor mot 5 orange i burken med 50 gula kulor.
Byt ut 5 gula kulor mot 5 orange i burken med 25 gula och 25 bruna kulor.
Vänd bägge burkar och jämför kulorna radvis. 
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Följande möjligheter finns:

Gul+gul kula, färgseende kvinna

Gul+brun kula, färgseende man

Gul+orange kula, färgseende kvinna
 
Färgblindhet är recessivt och den 
friska X kromosomen (gul kula) gör att 
kvinnan ser färg som vanligt.

Orange+brun kula, färgblind man. Det 
finns inget anlag för färgseende i Y-
kromosomen den bruna kulan, därför 
blir mannen färgblind.

Två orange kulor, färgblind kvinna

Resultat: Bokför resultaten i en tabell. Stämmer era resultat med att färgblindhet är vanligare hos 
män än kvinnor?
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Antal Kvinna Kvinna med 
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Man Man med defekt 
färgseende
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