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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.

DNA är det ämne som arvsmassan består av hos allt levande 
och vissa virus. DNA är den engelska förkortningen för det 
som på svenska heter deoxiribonukleinsyra. DNA är en jättelik 
molekyl i formad som en dubbelspiral. I varje cell, inuti kärnan, 
hos människan finns DNA-molekyler som tillsammans är en till 
två meter långa. I cellen ligger DNA uppdelat på kromosomer. 
Människan har 46 kromosomer.
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Filmen beskriver arvets betydelse och den process som ger 
oss våra individuella särdrag, såsom kroppsform, längd, och 
hårfärg. 

Genom att använda hårfärg som en karaktäristisk egenskap, 
undersöks cellkärnan med fokus på DNA, kromosomer och 
gener för att förklara vårt arv.
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Aktiviteter före visning
Kan du nämna några olika begrepp som du tänker 
på när du hör ordet ”gener”? Anteckna orden ni 
kommer på – ta klassen till hjälp eller diskutera i 
grupp.

Vad vet du om gener sen tidigare – vilken tror du är 
deras viktigaste betydelse för oss människor?

Frågor efter visning
1. Vad kallas deoxiribonukleinsyra med ett 

enklare namn?
2. Ungefär hur många aminosyror finns det i 

DNA?
3. Vad har kromosomerna för funktion?
4. Hur många kromosomer finns det i en 

mänsklig cell?
5. Kan du ge några exempel på vad som kan 

sätta igång en mutation?

Aktiviteter efter visning
Det händer mycket inom forskningen kring DNA! 
Gör en ordentlig research på nätet och ta reda 
på vilka DNA-områden man forskar inom just nu. 
Tänk dig att du ska göra ett omslag på en tidning 
som bara handlar om DNA – hur skulle förstasidan 
kunna se ut? Gör ett förslag!

Ta reda på mer om hur DNA fungerar! Gör 
ett grupparbete där ni använder bilder, texter, 
exempel, modeller m.m. för att förklara på ett enkelt 
sätt vad DNA är, hur det fungerar och vad det är 
bra för. Redovisa på valfritt sätt, t.ex. genom en 
utställning.

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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