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Abstract  
 

 

What are upper secondary school pupils’ conceptions of DNA, genes and genetic 

engineering? This study is trying to answer that question. Genetic engineering is of current  

interest and it is important to be able to follow the current debates and take democratic 

decisions and be able to make ethical decisions. Then it is important to have a wide and 

general knowledge foundation to.  

 

The purpose of this study is to create a didactic base in order to teach about DNA, genetics 

and genetic engineering in a way that might enable pupils´understanding of meaning, function 

and significance of these core concepts.   

The aim of my interviews is to analyse upper secondary school pupils´ concepts of DNA, 

genes and genetic engineering. The examination was conducted through qualitative 

interviews. 

 

The results point towards lack of knowledge. First and foremost when it comes to the 

connection between knowledge of technical terms and concepts and their significance in a 

genetic context. It is therefor important to vary and adapt the education in order to achieve a  

better understanding of the DNA-concept, as well as of concepts like genes and genetic 

engineering.  
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 Sammanfattning 

 

Vad har gymnasieelever för uppfattning om DNA, gener och genteknik? Den frågan försöker 

den här studien att besvara. Genteknik är ett aktuellt ämne och det är viktigt att kunna följa 

med i debatter, ta demokratiska beslut samt kunna göra etiska ställningstaganden. Då är det 

viktigt att ha en bred och allmän kunskapsbas att stå på. 

 

Syftet med denna undersökning är att analysera gymnasieelevers uppfattning om DNA, gener 

och genteknik. Undersökningen genomfördes med kvalitativa intervjuer. 

 

Resultaten pekar på kunskapsbrister, främst när det gäller de stora sammanhangen. 

Detaljkunskapen om vissa fenomen och begrepp finns men gymnasieeleverna kan inte 

använda den i större sammanhang. Det är därför viktigt att variera och anpassa 

undervisningen så att en större förståelse för begrepp som DNA, gener och genteknik 

grundläggs. 
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Inledning 
 

Efter att under ämnesdidaktiken ha kommit i kontakt med en undersökning gjord i 

Storbritannien1 väcktes intresset att undersöka hur svenska gymnasieelever uppfattar ämnet 

genetik. Undersökningen i Storbritannien gjordes för att undersöka elevers förmåga att se 

sambanden mellan gener, kromosomer, celldelning och ärftlighet. Det råder en oro bland 

forskare för att människor inte ska kunna ta ställning till utvecklingen inom genetikens 

område. Undersökningen visade att det fanns mycket dålig förståelse hos elever och senare 

studier har visat motsvarande resultat även hos vuxna.2 

 

Hastigheten med vilken utvecklingen och forskningen inom genetiken går framåt är 

svindlande. HUGO-projektet i Sverige där man kartlagt människans genetiska kod, avslutades 

2001. Bilder av klonade djur sprids över världen och frågan om genmodifierade organismer är 

ständigt aktuell. Då är det viktigt att elever får en bred kunskapsgrund att stå på där de kan 

följa med i debatter och fatta beslut utifrån sina egna välgrundade åsikter och kunskaper. I 

läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, anges bland annat som ett av målenför 

gymnasiestudierna att: ” elever kan använda kunskaper som redskap för att kritiskt granska 

och värdera påståenden och förhållanden.3”  

 

Många frågor som dyker upp i samband med forskningen inom genetik och genteknik är av 

etiskt slag. Etiska värderingar är det inte detsamma som rent tyckande 4, en etisk analys 

innehåller både värdesatser och faktasatser. Om en värdering skall göras krävs att man 

bestämmer sig för dels om man håller med om värdesatsen eller ej, dels om faktasatsen är 

sann eller falsk5. För att en sådan värdering skall kunna göras krävs kunskap inom området 

och förmåga att diskutera. I Lpf 94 står ” De etiska perspektiven är av betydelse för många av 

de frågor som tas upp i skolan. Därför skall undervisningen i olika ämnen behandla detta 

perspektiv och ge en grund för och främja elevernas förmåga till personliga 

ställningstaganden.” 6. Får eleverna i gymnasieskolans naturvetenskapliga ämnen en bra 

grund för att kunna göra sådana ställningstaganden? 

                                                           
1 Lewis, Wood-Robinson, 2000. 
2 Lewis, Wood-Robinson, 2000. 
3 Skolverket, Lpf 94, 2002. 
4 Genvägar, slu, 2002. 
5 Genvägar, slu, 2002. 
6 Skolverket, Lpf 94, 2002. 
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Alla elever som intervjuas i min undersökning har tidigare läst genetik både på grundskolan 

och under gymnasietiden. I kursplanen för naturkunskap B står att ett av de mål som eleven 

bör nå är att ”ha kunskaper i genetik och modern genteknik samt kunna diskutera 

tillämpningar ur etisk synvinkel” 7. Har eleverna nått detta mål?  

 

Bakgrund 
 
När det gäller etik och etiska värderingar inom genteknikområdet krävs kunskap för att göra 

olika ställningstaganden. I ett betänkande från Genteknikberedningen står det att ”människan 

har rätt att ändra växter, djur och mikroorganismer för att förbättra sina levnadsbetingelser, 

om förändringen kan ske utan att åsidosätta naturvårdsdoktrinen och utan att skada andra 

människor eller djur.”8 Beslut gällande genteknik kan ha följder för många människor och 

kommande generationer. Därför krävs att så många människor som möjligt blir involverade i 

de etiska diskussionerna kring genteknik.9 I detta sammanhang är det viktigt att skolan kan ge 

eleverna förutsättningar för personliga ställningstaganden genom att ge dem insikter och 

kunskaper.10 

 

Under sin tid i den obligatoriska skolan är det inte många elever som får tillräckliga 

kunskaper inom genetik/biologi. Det krävs många åtgärder för att råda bot på denna brist. 

Även upp i vuxen ålder lever många missuppfattningar om arv och ärftlighet kvar, som är 

djupt rotade och svåra att få bort. Även bland högstadieelever finns dessa missuppfattningar 

och skolan kanske skulle börja undervisa eleverna om detta i tidigare år.11Det är lätt för 

läraren att knyta samman undervisningen i genteknik och genetik med vad som står i 

tidningen och visas på tv. Högaktuella frågor kan tas upp för diskussioner i klassrummet och 

på så sätt stimulera och tillvarata elevernas intresse för ämnet.12 

                                                           
7 Skolverket, 2002. 
8 SOU, 1992:82 s 16. 
9 Bioteknikkommittén, 2000 
10 Skolverket och högskoleverket. 1997 
11 Skolverket och högskoleverket. 1997 
12 Skolverket och högskoleverket. 1997 
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Syfte: 
 

Undersökningens syfte är att skapa ett didaktiskt underlag för att planera undervisningen om 

DNA, gener och genteknik på ett sätt som får elever att förstå innebörd, funktion och samband 

mellan dessa centrala begrepp. Det är först när man vet vad en elev tänker och hur de 

reflekterar om något som man verkligen kan undervisa efter deras behov.  

 

Målet för denna studie är att analysera elevers uppfattning om DNA, gener och genteknik. 

 

Frågeställningar: 

• Hur beskriver ett urval gymnasieelever sina kunskaper om sambandet mellan DNA, 

utseende och funktion hos människor, djur och växter?  

• Hur uttrycker samma gymnasieelever sina kunskaper om genteknik, dess effekter och 

följder? 

• Hur uttrycker gymnasieeleverna sin kunskap om sammanhang där DNA, gener och 

genteknik förekommer och i vilken mån begränsas deras uttryck till detaljkunskaper? 
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Litteraturgenomgång 
 
 
Begreppsförklaring 

 

För att läsaren bättre ska förstå analysen av resultaten börjar litteraturgenomgången med en 

definition av de termer som texten och intervjuerna hänvisar till. 

 
DNA: DNA-molekylen utgör arvsmassan hos alla kända levande organismer. Den kan 

kopiera sig själv vilket är grundförutsättningen för biologisk tillväxt och överförandet av 

genetiskt information från en generation till en annan.13 

 

Gen: Arvsanlag som bestämmer en viss ärftlig egenskap hos bäraren. Gener är uppbyggda av 

DNA.14 

 

Genteknik: Genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i arvsmassan hos levande 

organismer. Med hjälp av genteknik kan ingrepp i arvsmassan göras på ett preciserat sätt och 

man kan tillföra organismer gener de ursprungligen saknar.15 

 

Kromosom: Kromosomer består av DNA. De är bärare av arvsmassan. De syns bara vid 

celldelning då DNA:t är tätt sammanpackat till kromosomer som kopierar sig och bildar nya 

kromosomer i de nya cellerna vid celldelning. Kromosomantalet hos levande organismer 

varierar. Hos människan är de 46 stycken.16 

 

Kloning: En process där en klon skapas. En klon är genetiskt identisk med sin föregångare 

med undantag för den DNA som finns i mitokondrierna och som inte förs vidare till klonen. 

Klonen blir dessutom påverkad av miljön den vistas i och en exakt kopia av ursprunget kan 

därför aldrig skapas. Kloning används idag vid växtförädling och djuravel.17 

 

 

 

                                                           
13 Nationalencyklopedins Internettjänst  
14 Nationalencyklopedins Internettjänst 
15 Nationalencyklopedins Internettjänst 
16 Nationalencyklopedins Internettjänst 
17 Nationalencyklopedins Internettjänst 
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Varför är det viktigt att elever kan någonting om genetik och genteknik?  

 

Det finns tre skäl till varför undervisningen inom genetik är så viktig18: 

1. Viss kunskap om ämnet är nödvändig för vardagslivet. 

2. Demokratiska skäl: för att fatta beslut krävs viss kunskap. 

3. Kulturella och sociala skäl: genetik är av stort kulturellt värde och bör därför studeras av 

alla. 

För att förstå den dagliga debatten och informationsflödet från media är en viss grundkunskap 

viktig att ha. I vardagslivet kan det vara viktigt i något så basalt som inköp av matvaror. Vilka 

tomater ska köpas, de genmodifierade eller de ”nu vanliga”?  

 

För att kunna fatta demokratiska och politiska beslut är det viktigt att ha kunskap om 

genteknik och dess effekter. 

 

När det gäller kulturella och sociala skäl är kunskap viktigt därför att genteknik har utvecklats 

under en lång tid och har både ett historiskt och kulturellt värde. 

 

Det är viktigt att eleverna får en bred och övergripande kunskap om och förståelse för gener 

och genteknik. I boken "Genförändrad Mat –Vardagsmat?”19 presenteras resultaten från ett 

projekt där flera olika människors uppfattningar om genförändrad mat har undersökts. 

Resultaten visar att det finns stor rädsla och skepsis bland människor inför genteknik. Flera 

olika antaganden gjordes i studien. Ena av dem var att naturen är god och dess balans får inte 

rubbas. Människan står i centrum och rubbas naturen förstörs människans livsvillkor. Ett 

annat antagande är att det finns en rädsla att tappa kontrollen. Om genteknik blir allmänt 

accepterad kan detta leda till att människor förädlas och därmed skapas ett elitistiskt samhälle. 

Även odlingar av genmodifierade grödor (GMO-grödor) kan skapa problem genom att 

kontrollen tappas och de kan sprida sig okontrollerat i samhället. Det finns alltså många olika 

”rädslor” bland människor när det gäller genteknik och dess användande och dessa 

föreställningar går inte på ett enkelt sätt att informera bort.20 

 

 

                                                           
18 Lewis, Wood-Robinson, 2000. 
19 Wibeck 2003 
20 Wibeck 2003 
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Texten ovan kan i viss mån besvara frågan ”Varför ska eleverna lära sig något om gener och 

genteknik?” Nu går litteraturstudien vidare på frågan: 

 

Hur ska eleverna lära sig om gener och genteknik?  

 

Nedan följer en sammanställning av en forskningsöversikt. ”Lärande och undervisning i 

naturkunskap”21  

 

Na- didaktisk forskning är ett relativt nytt forskningsfält. Denna forskning har utvecklats från 

1960-talet och framåt. Under slutet av 1900-talet var forskningen mycket inspirerad av 

Piagets syn på lärande. Piagets forskning utgick från en konstruktivistisk syn på lärande där 

elevers uppfattningar om fenomen är en viktig utgångspunkt för lärande och undervisning. 

Under senare delen av 1980-talet blev forskningen inspirerad av Vygotskijs teorier om 

lärande. Här passar Björn Anderssons beskrivning av elevers lärande utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv in. Naturvetenskapens huvudsakliga kunskap utgörs av 

socialt konstruerade begrepp och teorier och för att elever ska kunna lära sig dessa begrepp 

måste de vara tillsammans med människor som använder dessa.  

 

Ett mycket framträdande forskningsområde inom Na-didaktik har under de senaste tre 

årtiondena handlat om elevers och studenters begreppsförståelse. Denna forskning har visat 

att det redan finns djupt rotade föreställningar om naturvetenskapliga begrepp hos eleverna 

redan innan eleverna får ta del av undervisningen i skolan. Forskningen har inriktat sig på hur 

man kan ändra på dessa föreställningar. Forskarna försökte använda sig av Piagets 

konstruktivistiska teorier, men dessa var ej så tillämpbara. Ett annat sätt att lära eleverna 

naturvetenskapliga begrepp är att ta hänsyn till och använda fler omgivande faktorer; till 

exempel har läromiljön som stöd för inlärandet inte tagits i beaktning i den utsträckning den 

förtjänar. Även faktorer som intresse, attityder och motivation påverkar lärandet. 
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En forskningsinriktning som kan ha betydelse för detta arbete är fenomenografi. Den har 

utvecklats av Ference Marton. Fenomenografin ser lärandet som en förmåga att uppleva 

världen.  

…fenomenografins grundenhet är ett sätt att erfara någonting och att forskningens objekt är 

variationen i sätt att erfara specifika fenomen. Fenomenografisk forskning ägnar sig alltså 

åt studier av kvalitativt olika sätt att erfara världen. För att erfara något behöver man 

urskilja delar, helheter, aspekter och relationer. Villkoret för att kunna urskilja något är att 

man erfar variation vad gäller fenomenet i fråga22 . 

 

Variationsteorin, där urskiljning, samtidighet och variation är centrala begrepp, har utvecklats 

inom fenomenografin. Man behöver tankemässigt behandla olika dimensioner av ett fenomen 

för att förstå det. 

 

En annan aspekt som man bör ta med när det gäller lärande i naturvetenskap är språket. 

Många gånger ska elever använda ett för dem främmande och krångligt språk i jämförelse 

med det vardagliga när de beskriver naturvetenskapliga fenomen. Detta kan kännas 

främmande och komplicerat för eleverna och läraren bör försöka förklara och ge eleverna 

chansen att i skrift och tal förklara begreppen för olika målgrupper och på så sätt öva upp 

förståelsen för det naturvetenskapliga språket. Här har litteraturen en viktig roll att fylla, den 

styr ofta det som lärs ut under lektionerna. Diskussioner är ett sätt att lära sig som används 

ganska lite i skolan. Forskning visar att tvåvägskommunikation mellan elever och lärare ökar 

inlärandet av naturvetenskap. Diskussioner i små grupper tillsammans med ett strukturerat 

skrivande har visat sig gett mycket goda resultat för inlärning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
21 Helldén,G mfl. 2005 
22 Helldén,G mfl. 2005 s 24. 
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En kort sammanfattning om forskning om undervisning i naturvetenskap. 

 

 All undervisning måste situationsanpassas tycker en del forskare. Elever kommer från olika 

kulturella bakgrunder och det är viktigt att de får vara med och bestämma och utforma 

undervisningen, annars kommer de inte känna sig delaktiga i undervisningen eller uppleva sig 

vara berörda av den. Det har även visat sig att mycket unga elever har ett fruktbart utbyte av 

att få börja läsa naturvetenskap i tidiga åldrar för att på så sätt introducera termer och begrepp 

hos dem redan när de är unga.23 

 

För att veta att undervisningen är bra och ger eleverna en bred kunskapsbas att stå på är det 

viktigt med regelbundna utvärderingar av undervisningen både lokalt och nationellt.24 För att 

förstå hur långt elever har kommit i sin inlärning kan man använda sig av olika redskap, till 

exempel analysera provsvar, genomföra diagnostiska test, använda muntliga och skriftliga 

redovisningar samt ha samtal med enskilda elever.25 

                                                           
23 Helldén,G mfl. 2005 
24 Andersson, B mfl. 2003 
25 Andersson, B mfl. 2003 
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Preciserad frågeställning 
 

Efter inledning, bakgrund och syfte kan en preciserad frågeställning nu formuleras. 

 

Hur uttrycker gymnasieelever sin uppfattning om DNA, gener och genteknik? 
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Metod 
 

Metoden som används i denna undersökning är muntliga kvalitativa intervjuer. En kvalitativ 

intervju är ett samspel mellan intervjuaren och den som blir intervjuad. Syftet med intervjun 

är att försöka förstå vad den andra parten tänker, tycker och förstår om ett visst ämne. 

Intervjun kan definieras som ” en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening.”26 Att genom ett 

samtal undersöka vilka kunskaper olika individer har, har länge använts inom 

samhällsvetenskaperna.27 Det är viktigt att en kvalitativ intervju förbereds noga med syfte och 

underlag för samtalet. Om tid finnes borde några pilotintervjuer genomföras först innan de 

”riktiga” intervjuerna genomförs. Då får intervjuaren, om den är ovan, tid på sig att sätta sig 

in i situationen som intervjuare och kan lättare leda in samtalen på relevanta områden utan att 

ställa alltför ledande frågor. Den intervju som använts i denna undersökning är en så kallad 

halvstrukturerad intervju. Den omfattar vissa teman och några riktfrågor, men det finns även 

utrymme att ändra på frågorna samt ordningsföljden på dem för att möta de intervjuades svar. 

Ämnet för denna intervju var genetik. Det valdes dels för att det är ett aktuellt ämne, dels för 

att intervjuaren är väl insatt i ämnet och det måste man vara om det ska kunna bli ett bra 

samtal i intervjun.28 

 

Urval 

 

Eleverna som intervjuades var gymnasieelever. Det var fyra pojkar och fyra flickor. Alla 

elever gick på studieförberedande program och har därför läst naturkunskap B eller biologi. 

Eleverna intervjuas två och två. Fyra intervjuer genomfördes. Eleverna fick veta att de skulle 

vara anonyma och att detta inte var ett test av något slag. Deras ordinarie lärare skulle inte få 

se vilka som svarat vad. De valdes ut genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Intervjuaren 

hade gjort praktik i klasserna och gick in och frågade efter några frivilliga. Lokalen där 

intervjuerna genomfördes var ett materialförråd där det fanns laborationsmaterial och ett bord 

med stolar att sitta vid. Vi blev störda någon enstaka gång under intervjuerna när en lärare 

kom in för att hämta något. Det var lugnt och tyst. Varje intervju tog ungefär en kvart att 

genomföra.  

                                                           
26 Kvale, 1997. 
27 Kvale, 1997. 
28 Kvale, 1997. 
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Intervjuunderlag 

 

Ett bildunderlag finns som grund till intervjun. Bilderna är framställda av intervjuaren. En 

bild är dock tagen ur en lärobok för biologi på universitetet29, den föreställer de 23 

kromosomparen hos människan. Bild nummer ett består av DNA spiraler som är omgärdade 

av diverse figurer, bland annat fågel, haj, fluga och en bil. Den här bildens syfte är att 

eleverna ska försöka beskriva dels vad en DNA spiral är och vilka av de avbildade föremålen 

som innehåller DNA. Bild nummer två är en familj kaniner med en vit och en brun förälder 

samt två ungar. Den ena ungen är brun och den andre vit. Här ska eleverna försöka beskriva 

sambandet mellan gener och utseende. Dominanta och recessiva anlag, vad det är och vilken 

skillnad det är på dem. Den tredje bilden är hämtad ur boken med kromosomerna. Syftet med 

denna bild är att få fram var i en organism kromosomerna finns och vad de består av. Hur 

många de är och vad som kan hända om det blir fel på dem, både i antal och på själva 

kromosomen. Bild nummer fyra föreställer två tomater som ser likadana ut men den ena är 

genmodifierad. Tanken med denna bild är att få fram hur mycket eleverna vet om 

genmodifierade grödor och effekterna av manipulationen. Bilderna finns som bilagor.  

 

En bild i taget visades och eleverna fick samtala fritt om innehållet. Intervjuaren ställer vissa 

frågor och ibland - beroende av vilka svar eleverna ger – ställs också vissa följdfrågor. 

Intervjuerna bandas för att underlätta dokumentationen av resultaten. 

 

Bearbetning 

 

När det gäller uppföljningen av intervjun så avslutades varje intervju med att intervjuaren 

ensam i cirka tio minuter försökte minnas vad som sagts och vilka känslor som förmedlades 

under intervjun. Detta gjordes för att underlätta dokumentationen och tolkningen av 

intervjuerna vid utskrift30. Utskriften av intervjuerna gjordes av intervjuaren själv för att få en 

så korrekt tolkning av intervjuerna som möjligt. Den vidare behandlingen av intervjuerna 

bestod i att intervjuerna jämfördes och de resultat som kom fram sammanställdes till varje 

bild. Utifrån dessa resultat diskuteras sedan vad som framkommit om elevernas uppfattning 

                                                           
29 Campbell, 1993. 
30 Kvale, 1997. 
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och kunskaper om ämnet. Ett medvetet etiskt val har gjorts genom att resultaten presenteras så 

att ingen enskild elev ska kunna identifieras utifrån sina svar. 



 13

Resultat 
 

Resultaten redovisas utifrån bildmaterialet. 

 

Bild 1 ( se bilaga nr 1) 

 

Bild 1 föreställer en DNA spiral och diverse saker på bilder runt omkring den. Här är frågan 

om eleverna vet vad DNA spiralen är för något och om de vet var i organismen DNA finns. 

 

De elever som först intervjuades hade ingen aning om vad DNA-spiralen var och när de skulle 

förklara vad DNA var så sa de att det bestämde hur vi skulle se ut och att ”det hade med arv 

och sånt att göra”. I den andra intervjun visste en elev att det var DNA och att arvsanlagen 

sitter där och att allt som finns i en människa kan läsas i DNA strängen. I den tredje intervjun 

kände eleverna igen DNA och visste att det bestämmer hur vi ska se ut och att gener är DNA. 

Eleverna i den sista intervjun visste direkt, utan stöd av följdfrågor, att det var DNA samt att 

DNA bestämmer hur varje individ ska se ut och vilka egenskaper man får. 

 

Om DNA fanns i allt som avbildats på bild 1: 

 

Här var det lite variation i svaren. Fyra elever visste att DNA fanns i allt levande och inte i 

bilen och berget. Däremot visste inte de andra att DNA fanns i grönsaker, frukt och löv, men 

de kommer fram till att DNA finns i allt levande men inte i växter. Efter en liten diskussion 

elever emellan kom två av dem dock på att det måste finnas i frukt eftersom växter lever. 

 

När det gäller frågan var DNA finns i allt levande fick jag mycket varierande svar. Två elever 

sa att DNA fanns i blodet. Dessa två kände dessutom till att DNA består av sockerarter men 

inte att det finns i alla celler. Fyra andra elever kunde däremot att DNA finns i celler och 

cellkärnan. De två första som intervjuades kunde efter några följdfrågor gissa att DNA finns i 

celler. 
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Sammanfattning av resultat från bild 1: 

 

Alla visste att bilden föreställde DNA och att DNA har att göra med arv, utseende och 

egenskaper. Att DNA finns i allt levande var det inte alla som visste och det var bara någon 

enstaka elev som visste var i organismen DNA finns. 

 

Bild 2 (se bilaga nr 2) 

 

Nästa bild föreställde två kaniner som hade fått ungar. Både föräldrarna och ungarna hade 

olika färg, en var vit och en brun. Alla elevgrupper kom direkt in på dominanta och recessiva 

gener. Däremot hade de lite problem med att reda ut begreppen och att komma fram till vad 

begreppen egentligen betyder. När eleverna försökte reda ut vad hanen och honans föräldrar 

hade för pälsfärg blev det svårt och det blev diskussion mellan eleverna. Klarast svar gav de 

två elever som gick på det naturvetenskapliga programmet. En annan elev förklarade att två 

vita människor kunde få ett svart barn. Ögonfärg hos människor var också något som dök upp, 

även de svagaste eleverna kom ihåg hur ögonfärgen ärvs. Kanske beroende på att detta 

exempel tas upp ända från grundskolan. Alla visste dock att man ärver hälften av anlagen från 

fadern och den andra hälften ifrån modern.  

 

Sammanfattning av resultat från bild 2: 

 

Alla elever hade hört talas om dominanta och recessiva gener. Dock var betydelsen av dessa 

oklar. Hur ögonfärg ärvs togs upp av alla elever. Alla visste att man ärvde hälften av sina 

anlag från fadern och hälften av modern. Vad säger då eleverna när det gäller gener? Det 

råder vissa förvirrade begreppsuppfattningar om vad gener är. Några elever visste inte att 

gener består av DNA utan tror att DNA bestämmer hur vi ska se ut och att gener har med arv 

att göra. Andra visste att gener består av DNA och att DNA formar kromosomer som bär på 

anlag. 

 

Bild 3 (se bilaga nr 3) 

 

Denna bild är ett fotografi av människans 46 kromosomer, men bilden innehåller 47 

kromosomer och beskriver genuppsättningen hos en person med Downs syndrom. 
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Alla elever såg att det var kromosomer. En grupp sa att det var kromosompar. På frågan om 

det var en människas kromosomer eller ett annat djur sa alla att det var människans. För att 

det var 46 kromosomer. Att man ärver hälften av sina kromosomer från mamman och hälften 

ifrån pappan var det heller ingen som tvekade inför. Däremot var det ganska stora problem 

när det gällde att se om personen vars kromosomer var på bilden var en man eller kvinna. 

Det rådde en stor förvirring när det gällde benämningen och vilka som var de manliga och 

kvinnliga könskromosomerna. Naturvetarna sa att det var en kille. (Det var en tjej) Två 

grupper kom inte in på könskromosomerna i sin intervju alls. Däremot visste alla att det var 

förenat med komplikationer att ha en extra eller en kromosom mindre än 46 och att det gav 

bestående effekter. 

 

Sammanfattning av resultat från bild 3: 

 

Kromosomerna kändes lätt igen. Alla visste att det var från människan de kom och att det 

kunde bli problem om det blev fel antal. Något som vållade problem var könskromosomer. 

Benämning och funktion hos dessa var nästan helt okända för de flesta. 

 

Bild 4 (se bilaga nr 4) 

 

Denna bild består av två tomater med varsin text. Den ena är texten ”vanlig tomat” och den 

andra är ”genmodifierad tomat”. Med denna bild skulle eleverna komma in på ämnet 

genteknik. De hade svårt med ordet genmodifierat, genmanipulerat hade varit ett bättre ord, 

när jag sa det kom det lite fler kommentarer. 

 

En grupp trodde inte ens att tomater hade gener så då kan man ju inte ändra på dessa. Däremot 

trodde de att man kunde ändra på människans gener, fast de visste inte hur. En annan grupp 

menade att man kan gå in i växter och ändra på gener och på så sätt få större, godare och 

hållbarare tomater. En grupp förväxlade genmodifiering med vanlig växtförädling men det 

skulle gå att gå in och ändra på generna. Man kunde även gå in i tomaterna och ändra så att 

allergiframkallande ämnen försvann. Angående om det fanns några risker med dessa 

genmodifierade tomater var svaren något tveksamma. Med stöd av många ledande frågor kom 

de in på att DNA tillverkade protein och om man ändrar på DNA kan ett annat protein bildas 

som kunde innebära en risk om människan inte tålde det. 
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På frågan om detta var tillåtet i Sverige och om det fanns mat här som var genmanipulerad, så 

blev svaret: 

”Nej, men det kanske finns i importerad mat tex. Belgien Blue kött.” När det gäller just den 

rasen tror de flesta elever i undersökningen att den är genmanipulerad när den i själva verket 

är framavlad med anlag för muskelhypertrofi. 

 

När det gällde människan och om det går att ändra på mänskliga gener så var alla överens om 

att det går. Här kom alla grupper in på kloning. Djur har man klonat, fåret Dolly nämde alla. 

Människor kan nog också gå att klona men det är förbjudet. Dock trodde några att det säkert 

var några som redan hade gjort det. Alla elever var negativt inställda till kloning av 

människor. Riskerna var att maktgalna män skulle utnyttja det till deras egna syften samt att 

supermänniskor kunde skapas. Den andra människan skulle ju bli en biprodukt. Varje 

människa är ju unik och även varje djur. En positiv sak sa en grupp att man kanske kunde 

klona organ så att människor som var sjuka kunde bli friska, underförstått med hjälp av 

organtransplantation. 

 

Att uppväxtmiljön spelar en stor roll för hur en individ utvecklas var alla överens om. En klon 

som växt upp i en annan miljö än den som den var klonad av behöver inte bli likadan och 

tänka samma tankar. 

 

Över huvud taget visste inte eleverna så mycket om genteknik. De hade även svårt att koppla 

samman DNA – protein – egenskap samt att förklara att gener består av DNA och att 

kromosomer är DNA. 

 

Sammanfattning av resultat från bild 4: 

 

Alla elever trodde att man kan gå in och ändra på gener. De var dock mycket skeptiska till 

nyttan av detta och trodde att denna teknik skulle komma att utnyttjas till negativa och farliga 

saker. Kloning kom alla elever in på och nyttan av detta var de tveksamma till. Dock kunde 

genmodifiering vara bra om det kunde bota sjukdomar hos människan. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion: 

 

Denna undersökning är gjord genom kvalitativa intervjuer. Det finns en rad moment som 

kunnat gjorts annorlunda och i många fall bättre. Intervjuaren borde ha gjort någon eller några 

övningsintervjuer innan de ”riktiga” intervjuerna gjordes. Dels för att förbereda olika 

följdfrågor, dels för att hantera andra uppkomna situationer. För att få fram en bredare grund 

för analysen av resultaten borde fler elever intervjuats. Hur intervjuaren förhöll sig till 

eleverna kan också ha spelat roll för resultatet. Det är svårt att få dem att svara spontant och 

att undvika att styra dem. För att få några svar överhuvudtaget var det ibland nödvändigt att 

”styra” in dem på rätt spår med några ledande följdfrågor. 

 

När det gäller bildunderlaget var det bild nummer tre som ställde till problem;den var inte så 

bra att ha med. Att bilden innehöll 47 kromosomer istället för 46 var bara förvirrande och det 

skulle ha varit bättre med en vanlig uppsättning kromosomer istället. 

 

Metoden som användes var bra och intervjuerna lagom långa. Eleverna tröttnade efter en 

stund men jag fick fram det som behövdes för undersökningen. 

 

Det kunde ha varit intressant att studera elevernas betyg i ämnet för att jämföra med deras 

svar i intervjuerna. Detta var dock inte aktuellt i denna undersökning på grund av den 

begränsade tiden för ett arbete om 4 poäng. 

 

Resultatdiskussion: 

När resultaten i intervjuerna analyserats syns det tydligt att inte alla mål i kursplanen har 

nåtts. Eleverna har en väldigt dålig uppfattning om vad genteknik är och kan knappast 

diskutera den utifrån sin egen kunskap. Några stycken elever hade läst genetik för ett år sedan 

och några alldeles nyligen. Det enda som var fast förankrat hos eleverna var begreppet DNA, 

inte vad det bestod av eller vad det gjorde i detalj men att det hade med utseende och beteende 

att göra. 

 

Begrepp som dominant och recessiv kom upp i alla intervjuer. Men när eleverna skulle 

förklara betydelsen var den något luddig. De visste att om ett anlag var dominant så behövde 
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man bara ett anlag för att det skulle ”bli så” och det var de elever som kunde mest som sa det. 

Här visade det sig tydligt att man i undervisningen använt sig av korsningsscheman. Dock är 

jag inte riktigt säker på att eleverna förstår avsikten med dessa scheman. De verkar ha lärt sig 

procentsatserna av avkommans fördelning utantill. 

 

Det som eleverna kände igen var kromosomer och att det inte var bra med en för lite eller en 

för mycket av dem. Att en människa ärver hälften av sina kromosomer från mamman och 

hälften ifrån pappan var också klart. 

 

En annan sak som var väldigt tydlig och som alla grupperna kom in på var ögonfärg och hur 

den ärvdes. Troligtvis är det därför att detta tas upp ända från grundskolan och ”nöts in”. 

Ögonfärg är egentligen inte ett bra exempel att ta upp i skolan. Det är alltför komplext och 

ärvs beroende på många olika gener och omständigheter. Det kan dessutom orsaka en del 

huvudbry hos vissa elever som får lära sig att två blåögda inte kan få ett brunögt barn, trots att 

det kan bli så genom mutationer. Ska man ta upp det som lärare får man vara noga med att 

påpeka att detta bara är generellt och att många undantag finnes. 

 

Eleverna saknar förmågan att sätta informationen i ett större sammanhang. De kan inte koppla 

samman DNA med gener och arv i någon stor utsträckning. De vet att det hör ihop men inte 

hur. I Lewis och Wood-Robinsons undersökning visade det sig att eleverna har svårt att förstå 

sambandet mellan gener och kromosomer.31 Här har undervisningen uppenbarligen 

otillräckligt klargjort det stora sammanhanget hur allt hänger ihop, vilket egentligen är det 

eleven bör kunna. Det är viktigare, tycker jag, att man kan se hur saker hör ihop och beror av 

varandra, än att man ska kunna små detaljer om fenomen som man inte förstår funktionen hos 

i verkligheten. 

 

Det märktes även en liten skillnad mellan elever på naturvetenskapsprogrammet och de som 

läste på samhällsprogrammet. Natureleverna svarade med mer detaljkunskap. Detta är i och 

för sig inte speciellt konstigt med tanke på att de läst biologi och där går man djupare in på 

ämnet. Det som är lite märkligt är att de inte kan se sammanhangen i någon större 

utsträckning än vad samhällseleverna kunde. 

 

                                                           
31 Lewis, Wood-Robinson, 2000. 
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För att kunna se vad eleverna har lärt sig är det viktigt att ha regelbundna utvärderingar. Det 

kan vara test av olika slag eller redovisningar.32 Variation i undervisningen är också viktigt, 

dels för att hålla ett intresse vid liv hos eleverna, men också för att med olika metoder främja 

språkutvecklingen hos eleverna, när det gäller hur det naturvetenskapliga fackspråket 

används.33 

 

Det finns tre skäl till varför undervisningen inom genetik är så viktig34: 

1.Viss kunskap om ämnet är nödvändig för vardagslivet. 

2.Demokratiska skäl, för att fatta beslut krävs viss kunskap. 

3.Kulturella och sociala skäl, genetik är av stort kulturellt värde och bör därför studeras av 

alla. 

 

Det som borde satsas lite mer på i genetikundervisningen är genteknik. I dagens samhälle när 

forskningen hela tiden gör nya upptäckter och framsteg borde eleverna känna till ämnet bättre 

så att de kan forma egna åsikter och uppfattningar baserade på både fakta och etiska 

värderingar. I framtiden kan det krävas av dem att ta ställning till bland annat 

fosterdiagnostik, äta genmodifierad mat och att delta i en samhällsmässig demokratisk process 

där kunskap är nödvändig för att fatta beslut. 

                                                           
32 Andersson, B mfl. 2003 
33 Helldén,G mfl. 2005 
34 Lewis, Wood-Robinson, 2000. 
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Slutsats 
 

För att kunna ta ställning i olika former av debatter, tex. frågor rörande fosterdiagnostik, 

stamcellsforskning, genbanker mm, krävs en grundläggande kunskap om DNA, gener och 

genteknik. 

 

Gymnasieeleverna i denna undersökning saknar tillräcklig kunskap för att uttrycka förståelse 

för sambandet mellan genetisk uppsättning och en människas utveckling. Detta kan vara en 

brist för att kunna delta i viktiga resonemang och val. 

 

För att kunna förbättra elevernas inlärning krävs varierad undervisning och täta utvärderingar 

där man undersöker elevernas tankeutveckling gällande ämnet så att man kan påverka dem i 

rättriktning. Ett främjande av språkutvecklingen hos gymnasieeleverna är också viktigt för att 

kunna förstå komplicerade termer och begrepp. 
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      Bilaga 2 
      Bild 2 

 

 
Hane 

Hona 

Två av deras ungar 



 

 
 



 

      Bilaga 4 
      Bild 4 
 

 

 

Vanlig tomat 

Genmodifierad tomat 



 

      Bilaga 5 

Teckenförklaringar 

I= Intervjuaren 

P1= Person 1 

P2= Person 2 

I varje intervju är det två nya personer så P1 i intervju 1 är inte samma P1 som i de andra 

intervjuerna. Denna utskrift är bandutskrifter och grova talspråksuttryck samt vissa ljud har 

tagits bort. 

 

 

Intervju 1. 

 

I: Ska vi ta och börja med den här bilden? Har ni någon aning om vad det i mitten ska 

föreställa? 

P1: Nej! 

P2: Nej, har du? 

P1: Nej! 

I: Om jag säger att det är DNA spiraler. 

P1: Ja det var det jag tänkte säga faktiskt, ja det var det. 

P2: Så det är det de handlar om, Okej! 

P1: Då är vi nog inte de rätta. 

I: Jo, det spelar ingen roll. Det är intressant att höra vad ni säger. 

P1: Okej! 

P2: Men ska vi säga nått om det här?  

I: Ja, om ni vet något om det. 

P1: Jag har inte den blekaste. 

I: Vet du om det finns i de här sakerna runt omkring? 

P1: Ja 

P2: Ja, det finns väl i allt. 

P1: Ja, inte i en bil kanske. 

P2: Nej. 

P1: Och inte i ett berg. Och inte i sådana där grönsaker eller? 

P2:Nej (lite osäkert) 



 

P1: Löv finns det väl inte heller i? Vad tyst du är! 

P2: Ja! 

P1: Allt det här andra finns det i. 

I: I djur och människor?  

P1: Ja! 

P2: Ja, precis! 

I: Mm.. 

P1: Ja, det borde det vara. 

I: Vad gör DNA? Har ni någon fundering? 

P1: Det är väl det som bestämmer hur de ska se ut 

P2: Släktgrej med arv och sånt. 

P1: Det är väl gener det! 

P2: Ja, det kanske det är? 

P1: Men DNA är väl det som bygger upp..eller nej. 

P2: Jag har ingen aning 

I: Har ni nån aning om vart det finns i tex människan? Finns det i blodet eller? 

P2: Jag vet inte. 

P1: Jo, det finns, när de tar DNA test och liknande kan de ta i munnen och saliven och då 

borde det finnas i blodet. 

I: Mm 

P1: Ja hela kroppen 

I: Vad är det vi har i hela kroppen. Vad består vi av? 

P1: Vad vi består av? 

I: Vid DNA prov skrapar de bort lite som de testar, vad är det de skrapar bort? 

P1: DNA uppbyggt av DNA celler eller nåt? 

I: Celler ja och alla de här har celler eller? 

P1: Ja det borde de ha eftersom de är levande. Fast.. Nej. Jag tänkte säga att då borde väl blad 

också ha det för de är ju levande på ett sätt`, men de har väl inte DNA 

P2: Nej 

P1: Du är inte speciellt talför 

I: Det kanske är lite jobbigt? 

P2: Ja  

I: Jag tycker det går jättebra 



 

P1: Du har nog intervjuat de sämsta på den här skolan i natur i alla fall. Jag kan inte ett skit. 

Han är väl något bättre. 

P2: Nej 

I: Så då har vi kommit fram till att DNA finns i allt levande och det finns i cellen. 

P1: Ja, jag vet inte. Det är väl det som.. nej, jag rör till det. 

I: Ni pratade om arv också! 

P1: De har väl nått att göra med arvsanlag och sånt där. 

I: Kommer ni ihåg vad en gen bestod av 

P1: Nej! 

P2: Ingen aning! 

I: En gen bestämmer en egenskap, det sa ni förut. 

P1: Ja 

I: Ja och det kan gå i arv. 

P1: Ja ögonfärg och liknande. 

P2:Ja 

I: Ja då kommer vi in på den här bilden. Två kaniner har fått barn 

P1: Ja 

I: Är det något speciellt med bilden? 

P1: Ja de har fått olika färg. 

I: Vad kan det bero på? 

P1: Gener, ja det är ju delar från båda. Nu kan jag inte det här. Du kan bättre än mig. 

P2: Nej! 

P1: Nehej, jag vet vad du menar men jag kommer inte på det.  

P2: Hur det går till? 

P1: Nej vad det inte rece… nej 

P2: Jo! 

P1: Recessivt och dominant, hur det ska bli beror det väl på. Den här kan ha mörkt anlag från 

deras tidigare, men den där har väl mörkt anlag och den får….. 

P2: Ja båda har fått båda två. 

P1: Den här kan väl lika gärna få vita ungar (pekar på den bruna). 

I: Det beror väl på vem den parar sig med i sin tur. 

P1: Ja, precis. Om den har nått anlag för att bli mörk eller ljus, så tror jag att det är. 

I: Så ungarna ärver ifrån båda föräldrarna. Är det likadant när det gäller djur och människor? 

Att man ärver från båda? 



 

P1: Ja 

P2: Ja 

P1: Ögonfärg 

Avbrott när en ordinarieläraren kom in och störde 

I: Mm 

P1: Är det nått mer jag ska säga om det här? 

I: Inte om ni inte vill. 

P1: Ja. Jag vet inget mera. 

P2: Jag har inget mer att säga. 

I: Här är en bild i en bok. Kan ni se vad den föreställer? 

P1: Ja, är det inte kromosomer? 

P2: Jo, det är det. 

I: Kromosomer, ja. 

P1: Ska det inte vara 23 par 

I: Precis, det är människans. 

P1: Vad innebär X är det den 23:e eller? 

I: Mm. Du har 22 kroppskromosomer och ett extra par som bestämmer en viss egenskap, 

kommer ni ihåg vilken det är? 

P1: Man eller kvinna 

I: Precis. 

P1: Jaha, men vad innebär det att det är tre där, är det nått fel eller? 

I: Ja det är en extra kromosom där.  

P1: Innebär en sjukdom eller? 

I: Det är inte så viktigt i det här sammanhanget, men kromosomer vad består de av? 

P1: Är det inte… Nej jag ska inte säga nått. 

P2: Kromosomer? 

I: Jo, säg vad du tänkte. 

P1: Nej, jag vet inte men uppbyggda av DNA är det? 

I: Ja, det är helt rätt. 

P1: Och det är väl, nej nu kommer jag inte på vad jag skulle säga. Du vet vad jag menar. 

P2: Nej 

P1: Men du kan väl. Du har väl någon aning. Det finns väl i kroppen, det styr väl tex hur 

ögonfärgen och sånt och hur vi ska se ut. En från man och en från kvinnan. Och så bestämmer 



 

det hur vi ska se ut om vi ska bli man eller kvinna. Om det är recessivt eller dominant om det 

har något med detta att göra. 

I: Mm 

P1: Jag vet ju inte vad alla är till för egenskaper. 

I: Det vet man nog inte än. 

P1: Men vissa egenskaper vet man väl som, jag vet inte riktigt, men ögonfärg är väl det jag 

vet och om det är man eller kvinna eller? 

P2: Jo 

P1: Ja hårfärg också. Det stämmer ljus eller mörk. 

P1: Mer har jag inte. 

P2: Inte jag heller. 

I: Jag tycker ni kan rätt så mycket. 

P1: Det här skulle jag ha kunnat på provet nyss. 

I: Så det här blir repetition då. 

P1: Ja, jag kan inge mer. 

P2: Inte jag heller. 

I: Jag har en sista bild här. Två tomater. En vanlig och en genmodifierad. 

P1: Och det innebär är den kopierad eller? Inte klonad väl. 

P2: Nej de har väl tagit fram så att det ska bli den bästa tomaten korsat de bästa 

I: Det är så man gör med vanlig växtförädling. Det här är lite annorlunda, genmodifierad, har 

ni någon aning vad det kan betyda? 

P1: Nej ingen aning. 

P2: Nej 

P1: Jag vet inte vad det är. 

I: Har det att göra med genteknik? 

P1: Nej, jag vet inte. 

P2: Ingen aning! 

P1: Vad var det du pratade om att de hade framställt de bästa. 

P2: Ja, men det var ju så de gjorde med havre, förädling inte samma sak. 

I: Om jag säger genmodifierad, genändrad. 

P1: Har de ändrat på generna hur de ska vara? 

I: Kan man ändra på gener. Kan människan gå in i tomatplantor och ändra på vissa gener så 

de blir större. 

P1: Finns det gener i en tomat? 



 

I: Ja, det är ju en fråga det med? 

P1: Lever en tomat? 

P1: Ja på ett sätt, den växer ju. Det är där den växer som den lever, inte som en människa eller 

djur. Den går ju inte runt. 

I: Den har ju ingen hjärna. 

P1: Nej och har den då gener 

I: Mm det är frågan 

P1: Nej jag vet inte jag säger bara vad jag tror. 

I: Nej, det är bra säg vad ni tror, det är det som är meningen med det här. 

P1: Nej, jag varken vet eller tror. 

P2: Nej, jag tror inte den har gener. 

I: Om vi pratar om människan, där kom vi överens om  

att de hade gener. Kan man ändra på människans gener. 

P1: Ja eller? 

P2: Kan man det 

P1: Vet inte 

P1: Nej det kan man inte 

P2: Jo jag tror det men jag vet inte 

I: Ni pratade om att klona ,kloning. Vad är det? 

P2: Det är väl en exakt kopia av en annan art eller människa 

P1: Men än har de väl inte klonat någon människa 

P2: Nej men de har klonat får. Det går att göra med människan. 

P1: Men det är väl inte så bra att klona människor 

I: Varför inte då? 

P1: För det finns så många idioter. Stora ledare tex diktatorer ja grymma krigsledare och 

skulle man klona dem skulle man få två stycken idioter istället för en. Det blir ju fel. Flera 

stycken av samma i olika åldrar. 

I: Om man klonar denhär diktatorn men man tar barnet och sätter den i en annan miljö. 

P1: Ja visst det är ju sant 

I: Spelar det någon roll? 

P1: Ja men en del är ju rubbade i skallen, men en del om de växer upp på ett sätt kanske de 

blir på ett annat sätt också. Sen blir det en ny tid. När den blir gammal har den man klonat av 

redan dött så det växer hela tiden upp en ny person men det behöver ju inte bli lika grym. Men 



 

risken finns ju. Använda det i dåligt syfte. Superpersoner som Sovjet försökte hitta genom 

träningar kan ju klona fram en stark person med stark fysik som idrottsman 

P2: Ja 

P1: Eller andra ändamål så det är inte positivt men däremot organ och liknande för att rädda 

människor 

P2: Ja just det. 

I: Mm 

P1: Det behövs ju. Då får man ju exakt vad man ska ha men då måste ju alla klona sig själva 

eller deras organ. 

P2: Jo en del passar ju in på andra också 

P1: Ja 

I: Måste man klona hela människan eller kan man klona delar som man låter växa i 

konstgjorda medier? 

P1: Det går väl 

P2: Ja det tror jag också 

P1: Det är väl det mest positiva 

P2: Men annars går det väl med djurorgan som passar skulle de inte göra någonting med 

grisar. 

P1: Ja 

P2: Grishjärta och sånt 

P1: Ja 

I: Intressant 

P1: Det där med genmodifierat har jag ingen aning om 

I: Nej man kan ju inte komma på allt eller hur? 

P1: Nej 

I: Ja nu har jag inga fler frågor. Har ni något att tillägga? 

P1: Nej 

P2: Nej jag har inget mer det står still.  

 



 

Intervju 2 

 

I: Vi kan börja med att visa den här bilden för er. 

P1:Du menar det här inringade? 

I: Mm ser ni vad det föreställer? 

P1:DNA 

P2:Det visste inte jag 

P1:Men 

I: DNA de är lite det som handlar om. Vet ni vad DNA är för något? 

P1:Mm 

P2:Det är… 

Förklara du jag är inte så bra på det 

P1:Det är där arvsanlagen sitter och allt som finns i en människa kan läsas i DNA strängen 

och så tar det skit lång tid flera år att gå igenom en sån sträng 

I: Var finns DNA? 

P1:I blodet tex 

I: Om vi tittar på dessa bilder kan  ni säga någonting om det finns i dessa bilder? 

P1:Inte bilen 

P2:Nej 

P1:Allt annat väl 

P2:Ja 

P1:I och för sig 

P2:Nej 

P1:Det är väl inte 

I: det ska föreställa berg 

P1:Nej det är det inte 

P2:Tror inte jag heller 

I: Så vad har de här sakerna för gemensamt då? 

P1:Alla är levande 

P2:Precis 

P1:Och så kan de få avkommor 

I: Avkommor säger du. Spelar DNA någon roll när det gäller avkommor? 

P1:Mm Det är väl DNA som förs vidare 



 

I: Mm vet ni vad DNA är uppbyggt av 

P1:Sockerarter 

P2:Vad duktig du är på det här 

P1:Fniss 

Vi har läst det nån gång 

I: Vet ni vad man brukar kalla de här bitarna på DNA som förs vidare och ger en viss 

egenskap? 

P1:Ja kromosomer 

I: Ja och man brukar prata om gener 

P1:Jaha 

I: Jag har en bild här när vi pratar om anlag som förs vidare. Vi har en hona och en hane och 

så har de fått två ungar. Vad tänker ni på när ni ser denna bild? 

P1:Hmmm det är det där 

P2:Ja 

P1:Med recessiva och dominanta 

P2:Det vita borde ju vara recessivt 

P1:Mm 

P2:Och den dominanta den där 

P1:Ja 

I: Menar ni att den här bara har ärvt efter sin pappa eller? 

P1:Nej men just färggenen efter farsan 

I: Ärver den mer ifrån pappan, tvärtom eller lika mycket från båda? 

P1:Lika mycket 

P2:Ja  

I: Tror ni att den här ungen (brun) kan få en vit unge i sin tur? 

P1:Ja inte om den träffar en svart, bara om en är vit då är det 25% chans att den blir vit. 

I: Ni har gjort korsningsscheman och så 

P1:Mm 

I: De här generna bestämmer de något annat än färg? 

P1:Egenskaper kanske 

I: Ett exempel? 

P1:Om båda ens föräldrar kan rita kan man oftast rita själv. Det gäller knappast i kaninfall 

men ändå. 

I: Nej men vi kan prata om människor. Det kanske är lite lättare. 



 

I: Jag har en bild här ur en bok. Ser ni vad den föreställer? 

P1:Kromosomer 

I: Ja, vems? Inte just namnet men är det människa eller ett annat djur? 

P1:Det är väl ett djur eller jag kommer inte ihåg hur många kromosomer människan har 

P2:Det är väl 46 eller nått sånt. 

P1:Ja, Jag har för mig det. 

P2:Men då borde det vara 23 par. 

I: Mm. Det där är det 23:e paret könskromosomerna. 

P1:Ja, ja 

P2:Då är det en människa. 

I: Just den här människan är et något knepigt med där en extra kromosom. Kan det ge någon 

effekt med en extra kromosom eller gör det inte så mycket? 

P1:Man kan väl få sånt där Downs syndrom. 

P2:Mm. Om man får en extra. 

I: Om vi har 23 par här, vad får man ifrån pappan och vad får man ifrån mamman? 

P1:Allt löses upp och så får man lite av varje. 

I: Ett av varje par. Kromosomer som består av 

P1:Gener. 

I: Som består av? 

P1:DNA 

I: Var finns kromosomerna? 

P1:Överallt i kroppen, i blodet eller i äggen 

P2:I blodet är det väl? 

P1:Vet inte tror det. 

I: Har ni nått mer som ni kommer på när ni ser denna bild? 

P1:Snygga färger. 

I: Nu vet jag inte vad ni har läst, men jag tänkte höra om ni vet något om det här. Två 

tomater, en vanlig och en genmodifierad. 

P1:Mm 

I: Vad är skillnaden? 

P1:I den genmodifierade har man tagit de bästa generna så den ska bli större och finare. 

I: Har man satt till gener eller bara framavlat? 

P1:Man har väl valt ut generna eller nått. 



 

I: Kan man gå in och ändra gener på växter så där? 

P1:Ja det kan man väl. 

I: På människor också? 

P1:Jorå. 

I: Varför skulle man göra det på människor? 

P1:Mm, för att man i Kina snart kommer att behöva ganska många flickor och så , då kan det 

vara bra att fixa så man får lite tjejer. 

I: Är det rätt mot pojkarna man väljer bort då? 

P1:Med tanke på vad man gör nu och väljer bort flickor så är det väl det. 

P2:Rätt åt dem. 

P1:Det är mer ohumant att döda en flicka när den är född än en pojke när den är spermie. Det 

är ganska många som dör ändå. 

I: Har ni hört talas om kloning? 

P1:Mm 

P2:Ja 

I: Vad är det? 

P1:Det är… 

P2:Gör så nått blir likadant. 

P1:Kopia. 

P2:Ja. 

P1:Man tar väl den där DNA strängen så det blir en precis likadan så gör man ett djur av det. 

I: Vet ni något djur man har klonat. 

P1:Får, säkert nått mer som man inte får reda på. 

I: Tror ni man kommer att klona människor? 

P1:Ja 

I: Finns det några risker med det? 

P1:Mm, det finns det säkert. 

P2:Jag tycker inte det är rätt i alla fall. 

I: Varför då? 

P2:Varje individ är unik på sitt sätt. Alla djur också för den delen. 

I: Du har ju växt upp under vissa förhållanden om man klonar dig i framtiden och sätter din 

klon i en annan miljö. Kommer ni att bli lika då? 

P2:Nej, det tror jag inte. Det har stor betydelse hur man växer upp så det är mina förhållanden 

som har gjort mig till den människa jag är. Tror jag i alla fall. 



 

P1:Man har väl samma förutsättningar men din klon skulle inte klara sig lika bra på en gata i 

Sydamerika eller nått. 

P2:Nej, det skulle vara svårt. Det tror jag inte. 

I: Finns det inget positivt. Ser ni några möjligheter? 

P1:Nej, jag tycker mänskligheten är ganska dum i huvet om man jämför med ja nej. Jag 

tycker det är onödigt när man kan forska på annat. 

I: Det här när man ändrar på gener kallas ju för genteknik. Har ni hört talas om något annat 

när det gäller det? 

P1:Nej jag tror inte det. 

P2:Nej, det är det här vi har pratat om i skolan. Jag kan inget annat i alla fall. 

P1:Inte jag heller. 

I: Det kan vara svårt att komma på så här. Har ni något annat ni vill säga 

P1:Nej inte jag 

P2:Nej. 



 

Intervju 3 

 

I: Ja då kan vi börja med denna bilden. Ser ni vad det är för något som är inringat? 

P1:DNA 

P2:Ja 

P1:Det är kanske en kärna där med DNA 

I: Vad gör DNA? 

P1:Det bestämmer hur man ska se ut ja hur gener och sådana saker. 

I: Så gener är DNA? 

P1:Ja DNA bestämmer väl hur generna ska se ut tror jag. 

P2:Det var längesen vi hade DNA 

I: Var finns DNA? 

P1:Det finns i alla cellkärnor. 

I: Om vi tittar på de här figurerna, finns det DNA i alla de här? 

P2:Inte i bilen va? 

P1:Det finns inget DNA som tillverkar en bil men sedan olika råvaror tex gummi kanske 

innehåller DNA. 

P2:Nej 

P1:Nu blir jag osäker 

P2:Men DNA finns väl i levande saker  

P1:Jo men jag tänkte 

P2:Nej inte i bilen och inte i berget men i växter 

Och frukt 

P1:Nej nu är jag osäker 

P2:Nej frukter har inga 

P1:Jo eller de har nått annat eller? 

P2:Nej de har inget 

P1:Då har ju inte växterna det heller i sådana fall 

P2:Jo det har de visst 

P1:Okej 

P2:Men de är döda frukter 

P1:Nej 

P2:Men jag säger att de inte har 



 

P1:Nu blir jag osäker 

P2:Jag tror inte de har 

P1:ag tror att de har 

I: Du säger att de inte har för att de är döda  

P2:Jag bara tyckte att de inte ser ut att ha 

P1:Men hur blir de till då? 

P2:Ja men det är genom plantan 

P1:Ja 

I: De har DNA 

P2:Alla levande organismer har 

P1:Men inte berget 

P2:Ett berg lever ju  

P1:Jo men inte på det viset 

I: Och DNA fanns i cellerna, Man får ju nya celler hur kommer DNA in i de nya cellerna? 

P1:Det finns ju olika sorters celldelning jag tror de heter meios och mitos 

P2:Vilken var vilken nu igen 

P1:Jag tror könsdelning var meios och vanlig mitos. 

I: Hur går det vidare till nästa generation? 

P1:Det är genom könscellerna. För de innehåller arvsanlag och de innehåller ju gener och så 

får man hälften ifrån pappan och så går det vidare till nästa generation 

P2:Är inte det med homozygot? 

P1:Jo men det har ju med det att göra 

P2:Nej kanske inte 

P1:Jo. 

I: Då kommer vi in på nästa bild. En hane och hona som fått två små ungar. Vad tänker ni på 

när ni ser den här bilden? 

P1:Ja men det har ju med det att göra som du sa.. 

P2:Med homozygota och heterozygota kaniner 

P1:Nu vet jag inte vilken av färgerna som är det men det har väl att göra med dominant och 

recessiv 

P2:Men det här kan väl inte stämma eller? 

I: Vad betyder det att den är dominant? 

P1:Då behöver den bara ärva ett säg som brun ögonfärg är dominant trorj ag 

P2:Ja det är det 



 

P1:Då behöver han ju bara ärva det ifrån mamman eller pappan för att han ska bli brunögd 

annars behöver han ju ärva från båda om det är recessivt 

P2:Men då kan inte den här stämma. En brun kanin och en vit kan väl inte få en vit kanin? 

P1:Men då kanske vit är dominant 

P2:Ja men då denna då (den andra ungen) 

P1:Ja men 

P2:Det kanske inte är så på kaniner 

P1:Jo det är det 

P2:Men jag tänkte.. 

I: Men hur ärver man då? Har den ena ungen ärvt mer ifrån fadern? 

P1:Det kanske är så här vissa saker är ju könsbundet men det är nog inte färgen? 

P2:Vad sa du för någonting? 

I: Den här har den ärvt mer ifrån hanen än från honan? 

P1:Nej 

P2:Nej 

P1:Nej det är ju deras anlag som han ärvt ifrån båda föräldrarna. 

P2:Se nu har båda svarta ögon så nu stämmer det, yes… 

I: Men om man tänker hur kan den här honans föräldrar ha sett ut? 

P1:Den kan, nu vet jag ju inte hur färgen ärvs men de kan ju ha varit vita. Båda två? 

P2:Nej, men tänk på människor. Två vita kan ju inte få ett svart barn. 

P1:Jo men det kan man få om. Kan man inte det… Det har väl hänt någon gång? 

I: Då måste man nog ha svarta längre bak i släkten. 

P2:En brun och en vit kanin kan föräldrarna ha varit eller två bruna. 

P1:Det kanske borde varit en brun…men va svårt det här var. Det var ju inget roligt. Jag 

tänkte först att det måste vara en vit och en svart annars kan de inte fått en vit unge men det 

kan ju ha att göra med mamman också… 

P2:Jag tror att antingen har den en vit och en brun eller två bruna. 

I: Det har inget att göra med recessiva och dominanta gener att göra? 

P1:Jo det har det säkert. Är det ena recessivt och det andra dominant? 

I: Ja 

P1:Okej,  

I: Vit är recessiv. 

P1:Ja för det finns fler vita kaniner än bruna 

P2:Va! 



 

P1:Nej det kanske inte har nått med det att göra? 

P2:Om det vita är recessivt… 

I: Vad måste den vita haft för föräldrar om den ska bli vit? 

P1:Två vita. 

I: Men den där är ju brun och fick en vit unge? 

P1:Ja men då måste den ju ha en vit och en brun förälder. Så följer det anlaget med och paras 

ihop med det och så blir det recessivt och då blir den vit och här behövs det bara ett. 

P1:Ja 

P2:Jag då var det löst 

P1:Ja 

I: Ni sa att hälften kommer ifrån hanen och hälften ifrån honan 

P1:Ja så är det. 26 ifrån varje eller nått sånt. 

P2:Är det kromosomer du är inne på nu 

P1:Ja 

I: Har kaniner kromosomer? 

P1:Ja 

P2:Ja det har de 

I: Vad består kromosomer av? 

P1:Oh kommer inte ihåg…kromosomer består av…..men 

P2:Jag kommer inte ihåg det där 

P1:Av DNA består det! 

P2:Ja 

P1:DNA bildar ju kromosomer i cellkärnan 

P2:Det är mycket grejor i cellkärnan. 

I: Kommer vi in på denna bild. Vad kan detta vara? 

P1:Kromosompar 

I: Ja Är det rån en människa? 

P1:Hm.. Nej Är det? 

I: Hur många kromosompar har en människa? 

P1:26 

I: Nej människan har 23. 

P1:Ja just det 

P2:Det här är väl ändå ingen… 

I: Kan ni se om det är en tjej eller kille? 



 

P1:X och y kromosomer 

P1:Ja jag vet 

P2:Vilken? 

P1:Flicka det är väl x 

P2:Jag tror det är y 

P1:Det där är ett x 

P2:Så jag tror att det är en pojke 

P1:Jag tror att x är en flicka 

P2:Jag kommer inte ihåg 

P1: Inte jag heller 

P2:Men jag gissar på att 

P1:Ja, nått är det i alla fall 

P2:Då säger jag att det där är en pojke 

P1:Okej då säger jag att det är en flicka 

I: Det är två lika så det är XX. 

P1:Då måste det bli en flicka för X är recessivt. 

I: och pojke måste då ha XY eller? 

P2:Ja så är det eller hur? 

P1:Jo för det kommer jag ihåg när man pratade om sjukdomar och grejor att pojkar var 

tvungna att ha båda två Y kromosomer för att…hur va det Nej. Vissa sjukdomar sitter bara på 

Y kromosomerna så de får det 

P2:Ja för de har bara Y kromosomer 

P1:Mm 

P2:Så de blir lättare sjuka 

P1:Ja färgblindhet 

P2:Ja just det 

P1:Så tror jag det var någon blodsjukdom också 

P2: Ja, men färgblindheten kommer jag ihåg. 

P1:Mm , då var de tvungna att vara YY eller en flicka 

P2:En flicka kan ju också vara färgblinda 

P1:Jaa 

P2:Och dom… 

P1:Men jag tror inte tjejer kan vara XY 

P2:Nej för då blir det ju faktiskt en pojke 



 

P1:Ja 

P1:I och med att Y är dominant 

P1:Killar kan ju vara XY men kan de vara YY 

P2:Det är klart de kan 

P1:Fast det är inte så vanligt 

P2:Jag vet inte 

I: Ni ser här är det tre kromosomer. Spelar det någon roll? 

P1:Ja det spelar väldigt stor roll. 

P1:För då blir det fel för det här är en speciell sjukdom eller? 

I: Ja just den här har tre stycken kromosom 21. Då får de Downs syndrom. 

P1:Ja 

P2:Jag tänkte säga det 

P1:Jo det blir ju jättefel om det blir en liten extra 

I: Hur kan det bli en extra då? 

P1:Det vet jag inte 

P2:Men kan det inte vara så att kanske mamman och pappan har det? 

P1:Det måste ju ha något att göra med gener på något sätt. 

P2:Ja men jag vet inte om Downs syndrom är ärftligt 

P1:Det är det 

P2:Är det 

P1:Det kanske det inte måste vara 

P2:Det kanske måste ligga i släkten någonstans 

I: Har ni hört talas om något som heter mutation? 

P1:mmm.. 

P2:Turtles 

P1:Det finns väl olika sorters mutationer, vilket dåligt minne man har men det där är väl 

någon sorts mutation är det inte det? 

I: Ja 

P1:Och sen kan det väl ske mutationer genom hur man lever också, jag menar nej nu är jag 

ute och cyklar 

P2:Du tänker på det där 

I: Fortsätt 

P1:Om man tar ett träd tex och så är det jätteblåsigt och så…nej det var ju inget med mutation 

att göra. 



 

P2:Vad var det vi gick igenom? 

P1:Man förökar sig på något konstigt sett kanske 

P2: Ja det var ju… mutationer berodde på hur man åt och var man bodde 

P1: J a fast.. 

P2:Vad det inte det 

P1:Kanske Fast ja 

P2:Det påverkar ju kanske inte cellerna. 

P2:Du kanske kan utveckla Downs syndrom 

P1:Nej 

P2:Var det inte nått med miljön.. 

I: Här har vi två tomater en vanlig och en genmodifierad. Vad innebär det? 

P1:Det har jag aldrig hört förut men det har något att göra med att de har framställt den på 

något sätt för att göra den större 

P2:Större och finare och smaka godare 

I: Har det skett genom avel eller korsningar? 

P1:Man kan ju genmanipulera växter 

I: Ja vad innebär det 

P1: J a man går väl in i cellkärnan och fifflar lite. 

I: Vad kan det ge för effekter? 

P1:Kanske ta bort vissa sorter kanske förstör hur det var för början 

P2:Det kanske blir större krav i samhället för hur det ska smaka och så tänker man att då 

ändrar man tomaterna för att folk ska bli glada stora och goda 

P1:De tjänar ju på det 

I: Kan man ändra på dem så de blir mer motståndskraftiga mot sjukdomar 

P1:Ja det kan man 

P2:Ja med allt 

I: Tror ni det finns sånt här i Sverige? 

P1:Ja inte just tomater kanske men typ… 

P2:Genmanipulerad mat 

P1:Men dom typ det är väl samma sak, som nu trappade jag tråden 

P2:Tror du verkligen det 

P1:Eller jag vet inte 

P1:Men jag vet att i vissa länder strör man ut saker på åkrarna för att ändra, men jag vet inte 

om det är i Sverige. Tror inte de 



 

P2:De kanske eftersom vi köper mat från utlandet så kanske de har genmanipulerat den maten 

så det kanske finns i Sverige på det sättet. Men inte att vi odlar det men att det finns 

importerat. 

I: Om man äter en sån där tomat kan det påverka människan på nått sätt? 

P1:Nej jag vet inte 

I: Några risker. 

P1:Nej men jag har hört att det finns risker att äta genmanipulerat kött 

P2:Hm 

P1:Vad var det för någonting 

P2:De innehåller mer av nått som de inte borde 

P1:Har det inte nått med sjukdomar att göra, sådana där stora tjurar.. 

P2:Belgien Blue menar du? 

P1:Ja, de är genmanipulerade ja men de är förbjudna här 

P2:Ja de förde med sig sjukdomar och sånt där. 

P1:Ja de kanske importera sånt kött hit? 

I: de är inte manipulerade de är framavlade. 

P1:Kossorna? 

I: Ja så man kan göra sånt utan teknik också. 

P1:Usch.. De ger dom mer att äta eller? 

I: De korsar de bästa, de största tills man får dem som man vill ha dem. 

P1:Det är synd om dem 

P2:Ja det tycker jag 

I: Vad tillverkar DNA i cellen? 

P1:Protein 

I: Vad ändvänder vi protein till? 

P1:Vi bygger upp alla våra celler utav protein 

P2:Men då kanske de sprutar in mer protein i tomaterna. Så de ska bli större 

I: De kanske ändrar DNA så att de tillverkar andra proteiner? 

P2:Ja så de blir större. Lite hårdare skal. 

I: Har ni hört talas om nått som heter kloning? 

P1:Ja 

P2:Ja 

I: Vad är det? 

P1:Man kopierar 



 

P2:Dolly, fåret Dolly. 

P1:De blir likadana 

I: Kan man klona människor? 

P2:Jag tror de gjort det nyss.. 

P1:Nej jag tror inte man får göra det än? 

P2:Men vad var det man hade gjort nyss? 

P1:De vill väl eller så får de inte 

P2:Men jag hade för mig det.. 

I: om man nu skulle göra det. Finns det några risker med det? 

P1:a det måste det finnas det kan väl inte vara bra 

P2:Jag vet ju inte hur det skulle vara farligt men det är ju inte bra om man gör det 

P1:Nej 

P2:Det blir så onaturligt 

P1:Den andra människan blir ju typ en biprodukt. 

P2:Jag skulle inte vilja bli klonad 

P1:Inte jag heller 

I: Men om du nu skulle bli klonad, du har ju växt upp på ett visst sätt. Tror du att din klon 

kommer bli likadan som du om man flyttar den till en annan miljö? 

P1:Nej Det har ju att göra med uppväxtmiljön. 

P2:De har ju inte samma hjärna och samma tankar. 

P1:De kommer likna varandra men inte tänka samma saker. 

I: Är det nått annat om genteknik ni kommer på så här 

P1:Nej vi har inte pratat så mycket om genteknik. 

I: Kan man ändra på människans gener? 

P1:Vet inte, jo det är väl om man andas in farliga ämnen att generna tar skada. 

I: Ja men det är ju inte genteknik 

P1:Nej men man kan väl 

P2:Jo det borde man kunna 

I: Kan man ändra om man har en genetisk sjukdom så att man blir frisk? 

P1:Jo jag har hört något om det 

P2:Det vore ju bra. 

I: Är det något annat ni vill säga 

P1:Nej 

P2:Nej jag kommer inte på någonting 



 

Intervju 4 

 

I: Ni kan ta och titta på den här bilden först. Ser ni vad det föreställer. 

P1:Ja det är DNA. . 

Det är väl i generna. Det ger information om hur varje individ ska se ut och vilka egenskaper. 

P2:Ja jag tycker du svarade jättebra där. 

I: Var finns DNA? 

P1:I arvsmassan  

I: Var finns arvsmassan? 

P1:I generna 

I: Och var finns generna? 

P1:Jag passar den till dig. 

P2:Det är väl i cellerna. 

I: Finns det i alla de här bilderna? 

P1:Nej Jag tror inte det finns i den (pekar på bilen) 

P2:Nej 

P1:Och jag tvivlar på att den finns i den också faktiskt (pekar på berget) 

P2:Ja den är lite jobbig 

P1:Finns det i växter? Det finns det va? 

P2:Ja det tror jag 

P1:a det måste ju det göra 

P2:Ja jag tror det bara är de som.. 

P1:Alla är ju levande organismer. 

P2:Mm 

I: Okej. 

P1:eller ja 

P2:Ja vi kanske har fatalt fel. 

P1:Den enda som jag tvivlar på är den. 

P2:Det är en avbruten gren som har dött. 

P1:Ja just det 

I: Ja vi kan säga att den sitter på ett träd så att den lever. 

P1:Okej 

P2:Ja då finns det nog där. 



 

P1:Ja jag tror det. 

I: Alltså ni tror att om den bryts av och dör så försvinner DNA:t? 

P1:Nej 

P2:Nej 

P1:Vi skojade lite där bara. Nej den finns i allt utom i dom två (bilen och berget) 

P2:Jag röstar för. 

P1:Mm 

I: Vad bestämmer gener, arvsanlag sa ni. Hur kan det gå vidare till nästa generation? 

P1:Jaa det är för att det bildar mRNA eller nått sånt där. Och det kopierar DNA skriver av 

vissa grejer och det går vidare i mannens spermier och i kvinnans ägg. 

I: mm 

P1:Och det är ja i könscellerna och det är inte alls, det är bara hälften av hm de vanliga eller 

det går ju igenom kromosomerna. Ja könscellerna har bara hälften av kromosomerna som de 

andra cellerna. Och det går därigenom så fostret får hälften ifrån mamman och hälften ifrån 

pappan. 

I: Mm då kommer vi osökt in på nästa bild. En hane och en hona som fått två ungar. Vad 

tänker ni när ni ser den här. 

P2:Mamma är lik sin mamma. Sådan far sådan son. 

P1:Ja  det här var ju ett tag sen. 

P2:Ja det var ju faktiskt det. 

I: Varför är ungarna olika varför är inte 

P1:För att vissa anlag är dominanta och vissa recessiva. 

P2:Mm 

I: och vad betyder dominant anlag? 

P1:Ja men det betyder att det behövs färre, att det om minst ett utav anlagen en från endera 

mamman eller pappan är dominant då blir det den färgen. Om båda skulle vara ja tex hudfärg 

då mamman har ett recessivt anlag och pappan ett dominant då blir det den dominanta då blir 

det den färgen. Om båda skulle vara recessiva så skulle det bli den färgen. Om svart är 

recessivt så måste båda föräldrarna ha de recessiva anlagen för att det ska bli en svart. 

P2:O ja. Det gäller med ögonfärg också. 

I: Om svart är recessiv eller om vit är dominant 

P1:Ja men det var bara ett exempel 

I: Hur ser den härs föräldrar ut då ? Eftersom han kunde få en svart unge. 

P1:Ja då borde ju en av dem… 



 

P2:Vara svart 

P1:Vara svart ja, för då får den med sig.. 

P2:Det kan vara tidigare i ledet också 

P1:Nej 

P2:Tror du inte det 

P1:Nej det tror jag inte, För den ena föräldern måste vara svart för annars eller? 

P2:Nej det kan ha varit tidigare också 

P1:Ja det kan det 

P2:Så den fick med sig ett recessivt anlag i sina gener 

I: Mm 

P1:Just precis 

I: Helt rätt, Då har vi en bok här. Där har vi bilder på någonting 

P1:Kromosomer 

I: Ja vad består de av? 

P1:DNA 

I: Är det för en människa det där eller? 

P1:Det där är för en människa 

I: Hur ser du det? 

P1:Det är 23 stycken ja könskromosomer ja de är i könscellerna 

P2:Mm 

P1:Den sista X kromosomen är där också. 

P2:Ja 

I: Men det är ju dubbla av varje kromosom här.  

P1:Kromosompar 

I: Hur många finns det i könscellerna? 

P1:Ja där är det inte dubbla så där tror jag inte det är könscellerna 

P2:Det var inte det nej 

P1:Nej jag tror inte det. 

P2:Inte jag heller. 

I: Hur om det är två av varje par. Vilka får man från mamman och vilka från pappan? Får 

man hälften av pappan , ni sa förut att man fick hälften av av varje 

P1:Ja man får väl en från varje kromosompar 

P2:Mm, det tycker jag låter rimligt. 

I: Den här personen. Ser ni om det är en tjej eller kille förresten? 



 

P1:Ja 

P2:Mm, smart 

P1:Två X kromosomer, ja då är det en kille 

P2:Eller är det en kvinna 

P1:Nej det är en kille 

P2:Ja på A svarar vi Kalmar och på B en kille 

P1:Ja okej 

P2:Men vi är inte riktigt säkra 

P1:Men det här oroar mig (pekar på 21 paret som är tre st ) Varför är det tre där? 

I: Vad kan det innebära? 

P1:Att det är en mongoloid 

I: Spelar det så stor roll om det är en mer eller mindre kromosom 

P1:Ja då är det en kille för skulle den ha en mindre så är det en tjej som har Turners syndrom. 

I: Nu pratar du om köncellerna. 

P1:Okej 

I: Det här är en tjej. Två x är en tjej 

P1:Ja x och y är en kille 

P2:Då har vi lärt oss nått nytt 

I: Ja, det var ju skönt. 

P1:Nej det kunde vi men det var så länge sen. 

I: Ja det är ju inte lätt att komma på allt i en sån här situation. 

P1:Nej 

I: Det är lättare om man får läsa en text och repetera lite först. 

P1:Ja precis 

I: Då har vi sista bilden här, en vanlig tomat och en genmodifierad eller genmanipulerad 

tomat 

P1:Mm 

I: Vad är det för skillnad? 

P2:Genmodifierade tomater kan ta bort sådana här, om någon är allergisk för nått i en vanlig 

tomat så kan man genmodifiera den så inte det finns kvar och mer näring kan man 

genmodifiera också. 

I: Finns det några risker med sådana här? 

P1:Ja det bör det väl finnas. 

P2:Kommer du ihåg? 



 

I: Vad händer om någon gröda som är genmanipulerad kommer ut i naturen? 

P1:Det är inte bra 

P2:Nej Kunde inte sagt det bättre själv. 

I: på vilket sätt är det inte bar då? 

P1:Nej då kan det ju sprida sig och det är ju inte bra. 

I: Finns det några risker att äta en sån här tomat som är genmodifierad? 

P1:Nej jag vet inte 

P2:Svårt 

I: Om vi går tillbaka till den här DNA, DNA i cellen vad gör DNA i cellen? 

P1:Den ger information om hur cellen ska fungera 

I: Tillverkar den nått? 

P1:Nej men den fungerar som mall. 

I: Vad utgör den mall för? 

P1:Inför.. 

I: Tillverkning av? 

P1:Enzymer, kanske? 

I: Vad är enzymer för något 

P1:Ja det är bra 

I: Byggstenar brukar man kalla det ibland, proteiner. 

P1:Just det 

I: DNA tillverkar olika proteiner och om man har ändrat på DNA. 

P1:Då tillverkar det andra proteiner. 

I: Finns det några risker om man äter dessa proteiner? 

P2:Nja, vi vet inte hur våran  kropp kommer att reagera på de proteinerna. 

I: Ja, nu försöker man väl göra ofarliga grödor. 

P1:Det är ju en fördel. 

I: Kan man ändra mänskliga gener? 

P2:Ja Belgien Blue 

P1:Den är väl lite manipulerad 

P2:Jo Man kan väl klona och sånt men det är väl inte tillåten än. Inte på djur heller eller? 

P1:Jo 

I: Har man gjort det då? 

P1:Ja Dolly. 

P2:Så har man gjort det på någon mer nyligen. 



 

I: Ja någon kalv tror jag. Om man gör det på människor vad kan det vara för risker med det? 

P1:Är det inte bra? 

P2:Nej 

P1:Nej bra är det nog inte 

P2:Vilka risker vet jag inte riktigt 

I: Om man klonar Peter Forsberg och får ett helt lag med Peter Forsbergare? 

P1:Han är överskattad 

Nej jag vet inte  

P1:Inte jag heller. 

I: Om man skulle klona Göran Person. 

P1:Usch 

I: Det var bara ett exempel. Så skulle man låta honom växa upp på ett annat ställe än den 

ursprunglige Göran. Skulle de bli samma Göran ändå? 

P1:Nej 

P2:Nej omgivningen har mycket att göra med hur man blir så det skulle bli rätt stor skillnad. 

I: Har ni något mer att tillägga 

P1:Nej 

P2:Nej 

 

 


