
Ärftlighet, blodgrupper
Människor har olika blodgrupper som går i arv. Systemets som används heter AB0-systemet

Skillnaden i blodgrupp beror på att olika proteiner på våra blodkroppar så kallade antigener. Om 
olika blodgrupper blandas, reagerar antigenerna och stöter bort eller accepterar blodkropparna. 
Blodtyp 0 har inga antigener alls. För att göra det ännu mer komplicerat är också blodgrupperna 
indelade i Rh positivt och Rh negativt. Rh faktorn anges som + eller - efter blodgruppen. En Rh+ 
kan bara ge blod till en annan Rh+, medan den som är Rh- kan ge blod till både Rh+ och Rh-.



Det var den österrikiska biologen Karl Landsteiner som ägnade sig åt forskning om immunförsvaret 
i blodet och presenterade år 1901 AB0-systemet.

Det intressanta för oss är att förstå vilken 
blodgrupp som kan ge blod till en annan.

Blodgrupp A kan ge blod till A och AB
Blodgrupp A kan ta emot blod från A och 0
Blodgrupp B kan ge blod till B och AB
Blodgrupp B kan ta emot blod från B och 0
Blodgrupp AB kan ge blod till AB
Blodgrupp AB kan ta emot blod från samtliga 
blodgrupper.
Blodgrupp 0 kan ge blod till samtliga 
blodgrupper
Blodgrupp 0 kan bara ta emot från blodgrupp 
0

Syfte: Du ska förstå att det finns olika 
blodgrupper, vilka blodgrupper som kan ta 
och ge från varandra och undersöka hur flera 
olika anlag ger olika blodgrupper. Därefter 
ska du experimentellt undersöka andelen av 
olika blodgrupper i ditt försök.



Utförande: Du behöver en burk med två rör. 
• Gula kulor symboliserar blodgrupp A som är dominant.
• Bruna kulor symboliserar blodgrupp B som också är dominant
• Gröna kulor symboliserar blodgrupp 0 som är recessiv

Börja med att rita följande korsningsschema och fyll i de möjliga blodgrupperna.

a) När anlaget A kombineras med anlaget B får du AB, inget av anlagen dominerar då båda är lika 
starka. Vad kallas sådan nedärvning?

b) Hur stor är sannolikheten att blodgruppen blir 0?

c) Lägg lika många kulor av varje färg (grön, gul, brun) i varje burk. Skaka och vänd på 
burken. Läs av kulorna radvis och bokför resultaten i en tabell.
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Beräkna andelen av varje blodgrupp utifrån ditt resultat, kom ihåg att BA hör till gruppen AB och att 
A0 räknas till A och att B0 räknas till B

Eftersom du gjort hundra försök blir andelen lätt att räkna ut, säg att du fick totalt 21st gul/gul vilket 
motsvarar A i ditt försök och 4 st gul/grön A0 vilket betyder A, har du totalt 25/100 25% blodgrupp A 
i ditt försök.

Slutsats: Att dra slutsatser över vilken blodgrupp som är vanligast är svårt, då andelen 
blodgrupper är olika i olika delar av världen.
Förutom att redovisa ditt resultat som du gjort, kan du ta reda på vilken blodgrupp du har. 
Tabellen nedan visar fördelningen av olika blodgrupper i Sverige respektive i världen, varför är 
andel 0 så hög i Sverige?
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Hela världen 45 % 40 % 11 % 4 %

Sverige 38 % 44 % 12 % 6 %
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