
Repetitionsuppgifter i genetik

E-boken biologi kapitel 9 arv och miljö sid 163-178


Frågor på E-nivå

1. Rita en cell och visa var kromosomerna finns, visa vad som är DNA och vad som är gen. 

2. Rita en gen och visa vad som är baspar.

3. En vanlig cell är diploid, vad betyder det.

4. En könscell är haploid, vad betyder det.

5. Vilka är människans könsceller

6. Visa i korsningsschemat, hur det blir pojke respektive flicka.


7. Vad är det som bestämmer barnets kön?

8. Hur många kromosomer har en människa?

9. Varför förekommer kromosomer i par i varje diploid cell?

10. Varför finns det inte kromosompar i haploida celler.

11. Vad betyder homolog kromosom?

12. Vad betyder allel?

13. Vad betyder anlag?

14. Vad är locus?

15. Vad är skillnaden mellan homozygot och heterozygot?

16. Vad är HUGO?

17. Rita och beskriv en DNA-molekyl, vilka grundämnen består DNA molekylen av?

18. När och av vilka upptäcktes DNA-molekylen

19. Namnge de fyra olika basparen och beskriv vilka baspar som håller ihop.

20. Vad är skillnaden mellan mitos och meios?

21. Varför måste könsceller bildas genom meios?

22. Ungefär hur ofta delar sig en cell.

23. Vilken är genernas viktigaste uppgift?

24. Vad är Gregor Johann Mendel känd för?

25. Bilden visar intermediär nedärvning, vad betyder det?






Frågor på E-nivå


26. Vad betyder dominant anlag och hur visar du att ett anlag är dominant?

27. Vad betyder recessivt anlag och hur visar du att ett anlag är recessivt?

28. Bilden visar ett korsningsschema med två lila blommor. Lila är är ett dominant anlag B, pollen 
är den manliga delen och pistill den honliga delen. Blomfärgen vit är recessiv och skrivs lilla b. 








a) Rita klart korsningsschemat och visa vilka olika typer av blommor det blir, skriv vilka anlag och 
vilken färg varje blomma får.


b) Hur stor är sannolikheten att det blir en vit blomma?

29. Ge exempel på någon egenskap som är könsbunden.

30. Vad kallas den manliga könskromosomen?

31. Vad kallas den kvinnliga könskromosomen?


Frågor på C-nivå


32. Beskriv hur celldelningen går till och förklara skillnaderna mellan mitos och meios.

32. DNA-molekylen består till 95% av ”skräp-DNA”, vad är skräp-DNA och varför är det 
betydelsefullt.

33. Den genetiska koden är ett starkt evolutionärt bevis på gemensamt ursprung, förklara varför.

34. Förklara följande Begrepp:

a) Genotyp

b) Fenotyp

c) Polygenetisk

35. Förklara följande ord

a) Aminosyror

b) Transkription

c) Replikation

d) RNA-polymeras

e) mRNA

f) tRNA

g) Translation




Frågor på C-A —nivå


36. Två katter parar sig och får fyra kattungar. 

Anlaget för vit päls S

Anlaget för brun päls s

Anlaget för lång svans B

Anlaget för kort svans b


a) Rita ett korsningsschema där det framgår vilka anlagskombinationer de fyra kattungarna får.

b) Hur kan du på kattungarna se vilka anlag som är dominanta?

c) Vad har alla kattungar för genotyp?

d) Kattungarna växer upp och får i sin tur kattungar med varandra, rita ett korsningsschema där 

alla tänkbara kombinationer framgår.

e) Har du gjort rätt kommer vissa av kattungarna att få vit päls, trots att föräldrarna saknar vit 

päls. Förklara varför det är så.

38. Mor och far får barn, mamman har ett anlag för färgblindhet.





a) Hur kommer det sig att mamman inte är färgblind?

b) Paret får två söner och två döttrar, visa med ett korsningsschema vilka anlag barnen får och 

förklara vem eller vilka som blir färgblinda.




39. Använd ärftlighetsschemat nedan för att svara på frågorna.







a) Är sjukdomen dominant? Motivera ditt svar.

b) Är sjukdomen könsbunden? Motivera ditt svar

40. Förklara hur proteinsyntesen går till.

41. Ta hjälp av bilden på ärtor när du svarar på frågorna.

a) Vad betyder F, F1 och F2?

b) Vad kan du säga om anlagen för gul respektive grön 

ärta?

c) Vilka anlag har ärtorna i F ?. Motivera ditt svar.

d) Vilka anlag har ärtorna i F1? Motivera ditt svar.

e) Visar varför växterna i F1 som har gula ärtor också kan 

få ”barn” som ger gröna ärtor.

f) Vilket är förhållandet mellan gröna och gula ärtor i F2 ?


