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Ärftlighet ögonfärg

Försök 1 

Material: En burk med två rör. 25 blå och 25 bruna kulor.

Utförande: Blanda kulorna genom att skaka burken. Vänd burken upp och ner. I det ena röret 
hamnar pappans anlag, i det andra röret mammans anlag.

Ögonfärgen bestäms genom att titta på kulorna radvis. Bestäm ögonfärgen för 10 rader åt gången. 
Anlagen för brun är dominant B och blå recessivt b. Brun och blå kula blir Bb brunögt barn. Två 
anlag för bruna ögon BB ger brunögt barn. Två anlag för blå ögon bb, ger barn med blå ögon.



Resultat: Gör minst 10 försök. Ni skakar om burken efter varje försök och räknar 10 rader (barn) åt 
gången. Det blir 100 barn totalt.

Slutsats: Beräkna andelen bruna och blåa ögon. Stämmer resultatet med den teoretiska 
sannolikheten för blå och bruna ögon som gäller hos brunögda föräldrar som båda är 
heterozygoter med recessivt anlag för blå. Se korsningsschemat.
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Försök 2 

Till detta försök behöver du två burkar eftersom föräldrarna har olika genuppsättning. Den ena 
föräldern har blå ögon och är därför homozygot med två blå anlag bb. Den burken fyller ni med 50 
blå kulor.

Den andra föräldern är brunögd och heterozygot Bb. Fyll den burken med 25 blå och 25 bruna 
kulor. Räkna barnens anlagskombination radvis och bokför i en tabell vilken ögonfärg barnen får.
Resultat: Gör minst 10 försöker. Ni skakar om burken efter varje försök och räknar 10 rader (barn) 
åt gången. Det blir 100 barn totalt.

Slutsats: Beräkna procentandelen barn med bruna och blå ögon. Varför skiljer sig resultatet från 
försök 1? Gör klart korsningsschemat  och förklara. Stämmer ert resultat med korsningsschemat?

B brun b blå

1-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

summa



Försök 3 

Vi har gjort försök med brunögda föräldrar som är heterozygoter. Med brunögd heterozygot och 
blåögd homozygot förälder. Det finns fler föräldrakombinationer. Rita klart korsningsscheman 
nedan.

Varför är det ingen mening med att göra försök med dessa föräldrakombinationer?
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