
FILMO
Box 6014 • SE-171 06 Solna • SWEDEN • Phone: +46 (0)8-445 25 50 • Fax: +46 (0)8-445 25 60

E-mail: info@filmo.se • www.filmo.se • VAT. no: SE5565565925

Inledning
Gen är detsamma som arvsanlag. Gener styr hur vi och allt 
levande på jorden ska se ut och vilka egenskaper vi ska ha. 
Människan har runt 25 000 gener. En gen är en bit DNA som 
används som mall när cellen ska tillverka ett protein. Generna 
ligger i rad efter varandra på bestämda ställen i kromosomerna. 
Generna är uppbyggda av ett ämne som heter DNA och som 
finns i alla celler i kroppen.

Befruktning kallas det när en spermie och en äggcell smälter 
samman. När detta sker börjar en ny individ bildas. Spermien 
och äggcellen kallas könsceller och i dessa celler finns 
kromosomer som innehåller arvsanlag. Vid befruktningen förenas 
könscellernas kromosomer och den nya individens arvsanlag 
bildas. Därefter delar sig äggcellen och fosterutvecklingen 
börjar. Hos människor sker befruktningen efter samlag eller efter 
insemination. Befruktning kan även ske utanför kroppen och då 
kallas det provrörsbefruktning eller in vitro-fertilisering.
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Det sitter i generna - Mönster inom familjen
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Filmen förklarar begreppen meios och mitos, kromosomer 
och deras betydelse för könstillhörighet, enäggs- och 
tvåäggstvillingar. Filmen förklarar också dominanta och 
recessiva gener med bl.a. Huntingtons sjukdom som exempel 
samt beskriver bakgrunden till mutationer som Downs 
syndrom.
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Aktiviteter före visning
Vad tänker du på när du hör ordet ”arvsanlag”? 
Fundera på vad det kan ha för betydelse för oss 
människor.

Tänk över vilka likheter du har med din familj. Skriv 
upp namnen på 2 andra personer i din familj, t.ex. 
din farmor och bror. Under varje person skriver du 
även upp vilka likheter du delar med den personen 
(t.ex. hårfärg, egenskaper). Vad tror du att det beror 
på att det är så?

Frågor efter visning
1. Vad är mitos för någonting?
2. Vad är gameter och vad gör de för 

någonting?
3. Hur många kromosomer bär en människa 

på normalt?
4. Förklara varför vissa föds som flickor och 

vissa som pojkar?
5. Ge exempel på några av de ärftliga 

sjukdomar som tas upp i filmen.

Aktiviteter efter visning
Ta reda på mer om vad som händer vid mitos och 
meios. Redovisa på valfritt sätt!

Gör ett eget släktträd! Låt varje person illustreras 
med namn och porträttbild. Om du så vill skriv 
gärna upp några egenskaper för varje person 
under var och en (t.ex. rött hår, fött tvillingar, 
övervikt). Och om du vill och vågar så kan du 
även skriva upp om någon av personerna haft en 
allvarlig sjukdom, som t.ex. cancer.

Det händer mycket inom forskningen kring 
genteknik – och genetik! Gör en ordentlig research 
på nätet och ta reda på vad som händer just nu. 
Tänk dig att du ska göra ett omslag på en tidning 
som bara handlar om gener och arvsanlag – hur 
skulle förstasidan kunna se ut? Gör ett förslag!

Internetkällor
http://sv.wikipedia.org/wiki/DNA - om DNA
http://www.polisen.se/inter/nodeid=42968&pagever
sion=1.jsp – om DNA-analys
http://bloggar.se/om/dna - bloggar om DNA
http://www.genteknik.nu – om genteknik
http://www.biol.lu.se/cellorgbiol/yeastandenzymes/
pop_sv.html - om hur nya gener uppkommer
http://www.karelma.com/kroppoman/kloning.html 
- om kloning
http://bloggar.se/om/gener - bloggar om gener
http://www.gener.se/ - sugen på lite släktforskning? 
Här finns svaren.
http://sv.wikipedia.org – Wikipedia
http://www.google.com - användbar sökmotor
http://www.forskning.se - den mesta om mycket
http://www.kunskapsbanken.su.se/FragorSelect.
asp - uppslagsverk med frågor om det mesta
http://lankskafferiet.skolutveckling.se - 
länkskafferiet
http://www.filmo.se
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