
GENETIK !!
Ordna i storleksordning: gen, cell, atom, kromosom, organ, cellkärna och människa. !!!
Att rulla tungan är ett dominant anlag. Olle kan rulla sin tunga. 
Kan Olles föräldrar rulla sina tungor? !!!
Lockigt hår är ett dominant anlag. Kalle, Kalles mamma och pappa har alla lockigt 
hår. Kan Kalle ha en syster med rakt hår? Motivera ditt svar! !!!
Blåögda Eva gifte sig med brunögde Adam. Evas far var brunögd och Adams mor var 
blåögd. Adam och Eva skall nu ha barn tillsammans och undrar hur stor chansen är 
att deras barn får bruna ögon. !!!
Sven, som har bruna ögon, har fått två barn  med blåögda Lisa.  Ett av barnen har 
blå ögon och det andra barnet har bruna ögon.  
a) Vilka ögonanlag har Sven och Lisa?  
b) Vilka ögonanlag skulle Svens föräldrar kunna ha? !!!
Per har blå ögon. Han får barn med brunögda Karin. Karins mamma har blå ögon. 
Hur stor är sannolikheten att barnet har bruna ögon? !!!
Kungen blev mycket misstänksam då drottningen födde honom ett tvillingpar med 
blåa ögon. Både kungen och drottningen hade nämligen mörkt hår och bruna ögon. 
Hade kungen fog för sina misstankar? Varför? Varför inte?  !!!
Kungen dödade sina fruar efterhand som han upptäckte att de bara kunde föda 
flickor åt honom. Var det fruarnas ”fel” att de inte fick några söner? Förklara! !!
Carl och Beata fick under sitt äktenskap sammanlagt fem stycken barn. Alla var  
flickor. Betyder detta att Carl endast kunde tillverka X-spermier? Motivera ditt svar! !!!



Herbert var färgblind. Vem hade han ärvt detta av?  Motivera! 
I början på 1900-talet föddes på ett sjukhus tre flickor samma natt. På den tiden hade 
man inte samma säkra system för att hålla rätt på barnets identitet, som man har 
idag. Flickorna förväxlades. Visa med de kunskaper du har om blodgrupper vilket 
barn som är vems. !
Herr och fru Andersson      Blodgrupp A  resp.   B 
Herr och fru Karlsson         Blodgrupp A  resp.   0 
Herr och fru Lundström      Blodgrupp 0  resp. AB 
Barn 1  Blodgrupp   0 
Barn 2  Blodgrupp AB 
Barn 3  Blodgrupp   B !!!
Karla Bengtsson hade fått en son. Hon visste tråkigt nog inte vem som var fadern. 
Hon visste däremot att det fanns tre möjliga pappor. Innan man kunde undersöka 
människors arvsanlag genom att studera gener, använde man sig delvis av 
blodgruppsbestämning. Alla tre männen testades för att se vilken blodgrupp de hade. 
Evert:   Blodgrupp AB 
Ture:     Blodgrupp   0 
Svante: Blodgrupp   B 
Karla och hennes son hade blodgrupp A resp. AB.  
Går det att bestämma vem som är pappan? Motivera! !!!
Vid ett faderskapsmål mellan herrarna Andersson och Svensson gällde det att 
avgöra vem som var den mest sannolike fadern till ett barn.  !
Resultat från blodgruppsbestämningar: !
Modern           Blodgrupp   B 
Barnet            Blodgrupp    0 
Andersson      Blodgrupp   A 
Svensson       Blodgrupp AB !
a) Hur skulle domstolen döma? 
b) Är det möjligt att en tredje person, bara känd med förnamnet Börje, och med 

uppgivet yrke ”Handelsresande”, som modern träffade på en danskväll i Ekebo, 
skulle kunna vara fader till barnet? !!!

I en sjukstuga i ett krigsdrabbat område har man för tillfället bara tre påsar blod i 
lager: En påse med B och två med A.  Flera patienter är i behov av blod för att 
överleva. Deras blodgrupper är A, AB och 0. Du är läkare och skall försöka rädda så 
många som möjligt.  
Hur gör du och varför gör du just så? !



!
Under kriget inträffade det att man hade ont om blod för blodtransfusioner. Kvar i 
lager fanns det bara:4 påsar med   0 blod 
                                 2 påsar med AB blod 
                                 1 påse  med   B blod. 
På platsen hade man följande personer, som behövde blod. 
                                 2 personer med  0 blod 
                                 1 person  med AB blod 
                                 2 personer med A blod 
                                 2 personer med B blod 
De patienter som inte får blod dör. 
Du är läkare på platsen. Rädda så många du kan! Beskriv hur du gör och varför! !!!
Åtta % av alla män är färgblinda ( röd/grön ). Bland kvinnor är detta mindre vanligt. 
Endast en halv % av alla kvinnor är färgblinda på detta sätt. Varför är det så? Ge en 
fullständig redogörelse. !!!
Blödarsjuke Eskil blev häftigt förälskad i Mary. Marys far hade också blödarsjuka, så 
Mary var bekant med problemet. När Mary och Eskil efter några år planerade att 
skaffa barn, funderade de på hur stor risken var att deras barn skulle drabbas av 
blödarsjuka. 
a) Hur stor var risken att de skulle få ett barn med blödarsjuka? 
b) Hur stor var risken att detta skulle inträffa vid en andra graviditet? !!!
Det finns flera typer av blödarsjuka. En av dessa typer är ärftlig och anlaget förs 
vidare med X-kromosomen. En man som har ett sådant anlag i sin X-kromosom blir 
blödarsjuk ( X, Y ). En kvinna som har anlaget på sin ena X-kromosom blir endast 
anlagsbärare ( X ,X ). 
En man och en kvinna som båda har normal blodkoagulation får barn tillsammans. 
Hur stor är risken för att deras barn blir blödarsjukt? 
a) om kvinnans far är blödarsjuk? 
b) om mannens far är blödarsjuk?  
c) om kvinnans bror är blödarsjuk? 
c) Vad händer om barnet får anlagskombinationen ( X , X ) ? !!!
Visa med ett exempel att två svarta kaniner kan få en avkomma som blir en albino. 
Redogör också för vad det innebär att vara albino och vilka konsekvenser det kan få 
för individens liv. !!!!



År 1992 blommade i min rabatt en ettårig växt. Växten frösådde sig själv till nästa år. 
Blommorna blev alltid vita. 1998 planterade min granne röda blommor av samma 
sort. Året  därpå fick vi bägge en blandning av röda, vita och rosa blommor.  
a) Förklara hur detta var möjligt. 
b) Min mor blev förälskad i den rosa färgen och samlade därför frön från plantor 

med rosa blommor. Vilken färg fick blommorna i hennes rabatt nästa år? 
a) Finns det någon möjlighet för mig att få tillbaka min vita rabatt? !!!!
Vad står det i följande substitutionskryptogram? !
Det börjar med: Jag har fått brev i dag att min…… !
AAA  talar om att meningen börjar. 
TTT talar om att meningen är slut. !!
AAA   AGC   AAC   ACC   ACG   AAC   CAC   ATA   CTT   CAT   CAT   AAG   CAC    !
AGA   CCC   ACT   ACA   AAC   ACC   AAC   CAT   CAT   ATC   ACT   ATG   ATA    !
AAC   CAC   AAG   CAC   ATT   CAC   ACT   AAC   ATC   AGA   CAC   ACT   AGG    !
AAC   CTA   CAC   ACA   GGG   ACA   TTT   AAA   CAT   CTA   ATG   AGG   AAC    !
CAT   CAT   CCC   ACT   CTA   ATG   CAT   AGT   ACT   ACC   AGA   ATG   ATA    !
ACT   AAT   AGG   AGA   CAT   CAT   AGT   ACT   CCC   CAG   CAT   AGA   AAT    !
AGG   AGA   ATG   ATA   CAC   CTT   ATG   ACG   ATT   ATG   ATT   ATC   TTT !!!
För en diskussion om genmanipulerade växter. Beskriv både fördelar och risker. !!
Kloning kan göras på olika sätt. Beskriv hur man gör samt redogör för olika 
anledningar till att man klonar djur.


