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Sammanfattning 

Flera internationella studier har visat att elever i åldrar som motsvarar Sveriges gymnasienivå 

har svårt att förstå genetiska begrepp. Den främsta orsaken till detta är begreppens abstrakta 

karaktär. Syftet med den här studien är att skapa en webbaserad övning som konkretiserar de 

biomolekylära begreppen associerade med det centrala dogmat. I övningen studeras en 

människlig gen och dess transkript på nukleotidnivå och tillhörande proteiner på 

aminosyranivå. Genom att navigera i en publik gendatabas får eleverna följa det genetiska 

informationsflödet från gen till protein via omoget och moget mRNA. Övningen ger också ett 

exempel på kopplingen mellan genotyp och fenotyp. En första version av övningen testades 

på 29 elever varav 22 genomförde ett kunskapstest före och efter övningen och 28 deltog i en 

enkätundersökning om deras inställning till övningen. Dessutom intervjuades tre biologilärare 

på gymnasienivå. Övningen modifierades utifrån testresultaten, elevernas svar i 

enkätundersökningen och lärarnas kommentarer. Framförallt var det proteinets koppling till 

genen och sambandet mellan genens kodon och proteinets aminosyror som behövde 

förtydligas i övningen. Den slutliga versionen av övningen är inkluderad i denna uppsats. 
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Inledning 

Internationell forskning visar att elever på motsvarande svensk gymnasienivå har svårt att 

förstå genetiska begrepp (Bahar et al., 1999; Pashley, 1994; Venville & Treagust 1998). 

Orsakerna till detta föreslås främst vara att begreppen är abstrakta (Marbach-Ad & Stavy, 

2000) och att elever relativt ofta har starka missuppfattningar om genetiska termer som är 

svåra att bli av med (Lewis, 2004). Kapteijn (1990) poängterar betydelsen av att tydliggöra 

organisationsnivåerna, d.v.s. makronivå (organismnivå), mikronivå (cellnivå) och molekylär 

nivå (biokemisk nivå) i undervisningen. Han skriver att på makronivå kan eleverna erhålla en 

användbar kunskap och bli förtrogna med begrepp och teorier eftersom de kan använda alla 

sina sinnen vid undersökning av kroppens organ. På mikronivå behöver eleven ha mikroskop 

för att se cellen och dess uppbyggnad i stora drag. Han menar att hon eller han kan se det som 

behandlas men har inte möjlighet att känna på det. På molekylär nivå kan man inte använda 

något av sinnena för att studera ämnena. Eleven kan endast varsebli fenomen indirekt via 

indikatorer. Enligt Marbach-Ad och Stavy (2000) är det främst begreppen på den molekylära 

nivån som utgör ett problem vid inlärningen.  

Den biotekniska utvecklingen har möjliggjort en allt mer detaljerad beskrivning av de 

genetiska mekanismerna, vilket gör att de genetiska begreppen befunnit sig i olika 

sammanhang under historiens gång. Detta har inneburit att definitionen av dessa begrepp har 

ändrats för att passa varje tids speciella kontext. Flodin (2007) skriver att begreppet allel som 

till en början användes för att särskilja olika fenotypiska skillnader idag har en annan 

definition, där alleler betecknar varianter av en gen hos diploida och polyploida organismer 

eller hos en hel population. Historiskt sett har definitionen för en gen ändrats flertalet gånger. 

Den danske genetikern Wilhelm Johansen myntade ordet gen redan 1909 för att skilja på den 

ärftliga egenskapen och den faktiska ärftliga faktorn. Sedan dess har nya upptäckter tvingat 

fram nya definitioner samtidigt som de gamla finns kvar. Den kognitiva föreställningen av 

genen som fenomen har gått från att vara pärlor på en tråd (Tudge, 2000) till att vara en 

kemisk enhet involverad i komplexa kemiska sammanhang. Venville och Treagust (2002) 

menar att de flesta elever på gymnasienivå, som har klarat grundkusen i biologi, har 

uppfattningen att en gen är som en aktiv partikel som kan påverka organismers egenskaper på 

ett för dem okänt sätt. 

Det som gör begreppet gen så svårt att definiera och förstå för elever kan vara genens 

mångfacetterade skepnad i olika sammanhang (Flodin, 2007). Den framställs ofta som något 
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som ärvs och orsaken till de egenskaper som en individ ärver utan att genen definieras 

kemiskt. Den är också något som kan användas för att spåra brottslingar. I det avseendet är 

genen något som finns hos alla och den ser olika ut hos alla individer. I vissa fall kan resultat 

av en DNA-analys visas i form av olika antal band på en dataskärm, vilket lätt kan vilseleda 

betraktaren att tro att genen består av ett antal band. Ordet gen klingar också negativt hos 

många människor, som något som är orsaken till sjukdom där genen är farlig, som 

genmodifierade organismer där genen är något onaturligt och som något som avslöjar 

människans inre hemligheter vid gentestning. Samtidigt kan en gen vara grunden till ett 

livsnödvändigt läkemedel, t.ex. vid tillverkning av insulin.  

Flodin (2007) delar in genbegreppet i fem grupper; (1) genen som bestämmer karaktärsdrag 

och egenskaper, vilket är den äldsta användningen av begreppet gen eller ”ärftlig faktor” som 

Mendel kallade den; (2) genen som en informationsbärare, d.v.s. som en mall för 

replikationen och transkriptionen; (3) genen som en aktör, den kan var på- eller avslagen, den 

kan vara ett mobilt element som ett transposon, den kan dupliceras och försvinna; (4) genen 

som en regulator, den reglerar anterior-posterior-axeln hos embryon hos t.ex. bananflugor; (5) 

genen som markör, den används i populationsgenetik vid bestämning av allelfrekvenser, den 

används vid evolutionära studier för att bygga släktträd, s.k. fylogeni. 

För att omvandla de abstrakta och för många elever obegripliga begrepp och teorier som 

presenteras inom genetiken, används ofta modeller och analogier. Venville och Donovan 

(2008) använde sig av den frekvent utnyttjade garnmodellen (wool model på engelska) för att 

undersöka för- och nackdelar med modellen som undervisningsverktyg. Garnmodellen 

innebär att DNA-molekylen representeras av garnbitar i olika färger och färgnyanser, där 

varje färg är en gen och olika nyanser av den färgen är olika alleler. Venville och Donovan 

kom fram till att garnmodellens nytta berodde på elevens förkunskaper. För year-12-elever 

(motsvarande elever i årskurs 3 på gymnasiet) fann de att modellen skapade en förståelse för 

genetiska begrepp som underlättade för eleverna vid skapandet av kognitiva länkar till 

proteinsyntesen och proteinets egenskaper. Exempel på andra DNA-modeller som används 

som undervisningsmaterial i skolan är tvådimensionella pappers-nukleotider som kan sättas 

samman till en DNA-molekyl eller tredimensionella DNA-helixar i olika material. 

Webbaserade övningar som Tour of the Basics (http://learn.genetics.utah.edu/content/ 

begin/tour/) och animerade filmer från YouTube (http://www.youtube.com) används också i 

undervisningen för att konkretisera de genetiska begreppen. Ett av de områden som det har 
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gjorts omfattande studier om internetbaserade experiment är psykologi. Bland annat har Reips 

(2000) studerat patientanalyser via internet och har kommit fram till att fördelarna med 

webbaserade övningar är bland annat att (1) många kan delta i övningen samtidigt, (2) de kan 

utföras på distans, (3) de är kostnadseffektiva eftersom det inte behövs laboratorier, utrustning 

och administrerande personal. Nackdelarna med dessa övningar är enligt Reips, bland annat 

risken för multipla inlämningar och att personen som är ansvarig för övningen inte har 

kontroll på alla utövares förehavanden. Gee (2005) har studerat hur långa, komplexa och 

svåra videospel är designade för att få spelaren motiverad att lära sig spelet. Han nämner tre 

huvudorsaker till videospelens framgång: maktöverföring till spelaren; problemlösning; 

förståelse. Inom dessa områden finns ett antal principer för att ett videospel ska bli populärt. 

En av principerna inom området maktöverföring till spelaren är medskapande (engelskans co-

design), d.v.s. att författaren till spelet skapar förutsättningarna för spelet och att spelaren 

skapar sin virtuella värld och erfarenheter inom ramen för dessa förutsättningar.  Gee påstår 

att ”good learning requires that learners feel like active agents (producers) not just passive 

recipients (consumers)” (Gee, 2005; sidan 6). En annan princip är att utövaren av spelet ska 

känna att den kan hantera och fördela kunskapen. Gee menar att i undervisningen behöver 

eleven få känna att hon eller han blir förflyttad in i den värld som ska studeras. Eleven har 

behov av att kunna hantera och fördela stoffet för ämnet i fråga så som hon eller han vill. 

Inom området problemlösning skriver Gee om principerna välordnade problem och nöjsamma 

frustrationer. Videospelet är format så att spelaren i ett tidigt skede får lösa enkla och mindre 

komplexa problem. Dessutom ska lärdomar i början av spelet vara till nytta längre fram. Nya 

problem får inte vara för svåra och helst ska de inte vara för lätta heller. Spelaren behöver 

känna att hon eller han utmanas och utvecklas till en bättre spelare. På samma sätt vill eleven 

att progressionen i dess kunskapsutveckling ska ha en takt som är tillfredsställande. 

Systemtänkande och meningsskapande är två principer inom det tredje området förståelse. 

Om systemtänkande skriver Gee att människor lär sig hantverk, strategier och teorier bäst om 

de ser hur dessa passar in i ett större övergripande system som gör att det blir meningsfullt. 

Varje erfarenhet förstärks när vi förstår hur det passar in i ett betydelsefullt sammanhang. Gee 

menar att om elever inte förstår begreppets betydelse i stort så tenderar hon eller han att 

memorera in kunskapen och inte bli förtrogen med begreppet. Eleven kommer då inte kunna 

använda begreppet fullt ut. För att förklara principen meningsskapande skriver Gee att du 
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tänker inte på och resonerar kring begreppet bröllop i generella termer utan i termer om 

bröllop som du har varit på och sådana som du har hört talas om och har föreställningar om. 

Meningsskapande betonas även i läroplanen Lpf 94 (Läroplanen för de frivilliga skolformerna 

Lpf 94, 2006): ”Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se 

samband. Skolan skall ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang” (sidan 6). 

Syftet med studien är att utforma en webbaserad övning som visualiserar abstrakta genetiska 

begrepp som de informationsbärande biopolymererna i form av nukleotid- och 

aminosyrasekvenser samt belyser dessa molekylers roll i förhållande till varandra. Denna 

övning är baserad på en gendatabas, som sköts av en projektgrupp som kallas Ensembl 

(http://www.ensembl.org). Ensembl är ett projekt som har skapats av EMBL (The European 

Molecular Biology Laboratory) - EBI (The European Bioinformatics Institute) och the 

Wellcome Trust Sanger Institute i syfte att utveckla system som tillverkar och underhåller 

automatiska annoteringar för utvalda eukaryota genom. Databasen är till för att samordna 

forskares resultat och upptäckter världen över så att alla kan ta del av dessa. Den är hierarkiskt 

utformad så att utifrån en organisms arvsmassa går det att navigera till organismens 

kromosomer, kända gener och tillhörande RNA och proteiner. Det finns även annan 

information som till exempel sjukdomar och andra defekter som är kopplade till en viss gen. 

Övningen som har utarbetats i denna studie kallas fortsättningsvis även Ensembl-övningen. 

Ett syfte med Ensembl-övningen är att eleverna ska befästa sina kunskaper om de genetiska 

biomolekylerna och dess samband inom genetiken genom att visuellt bekanta sig med dessa 

biomolekyler på ett sätt som är annorlunda från läromedel, power-point-presentationer, 

tavelanteckningar och traditionella laborationer. Den visuella formen i det här sammanhanget 

är att biomolekylerna presenteras på dataskärmen i formen av rader av bokstäver, d.v.s. 

nukleotid- och aminosyrasekvenser. Förhoppningen är att dessa elever känner sig förtrogna 

med denna del av genetiken efter att ha genomfört övningen så att de har bra grundkunskaper 

inför de andra genetiska momenten, som celldelning, genreglering, ärftlighetsteori etc. Ett 

annat syfte med övningen är att eleverna ska få en uppfattning om vad en databas kan 

användas till inom t.ex. forskningen. Detta är i enlighet med läroplanen Lpf 94 (Läroplanen 

för de frivilliga skolformerna Lpf 94, 2006) där det står att skolan ska förbereda eleverna för 

arbetslivet och att skolans uppdrag är att förmedla kunskaper i formerna fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet. 
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Kolbs (1984) lärprocessteori (”experential learning”) består av fyra steg som återkommer i 

cykler: (1) konkret erfarenhet (Concrete Experience); (2) reflektion (Reflective Observation); 

(3) abstrakt begreppsbildning (Abstract Conceptualization); (4) aktivt experimenterande 

(Active Experimentation). Ensembl-övningen är tänkt att vara ett sätt för eleverna att konkretisera 

begreppen genom erfarenheter, vilket skulle passa in i steg 1 av Kolbs lärprocessteori. 

Övningen är tänkt att användas som ett läromedel inom olika biologi- och kemikurser på 

gymnasiet. Övningen kan passa i såväl biologi A och B och kemi B som i breddningskurser i 

biologi och kemi. 

 

Metoder 

Underlag för övningsutvärderingen 

Den här studien kan delas in i sju olika moment; (1) skapandet av Ensembl-övningen; (2) ett 

diagnostiskt test för att testa elevernas förkunskaper; (3) genomförandet av övningen; (4) ett 

eftertest för att testa elevernas kunskaper efter övningen; (5) en enkätundersökning bland 

eleverna; (6) intervjuer av biologilärare som har fått ta del av övningen; (7) modifiering av 

Ensembl-övningen. 

Studien är baserad på en klass med elever som går naturvetarprogrammet i årskurs 2 på 

gymnasiet och deras lärare i kursen biologi A. Av klassens 30 elever var det 25 elever som 

skrev det diagnostiska testet, 29 som utförde övningen (version 1) och 29 som skrev 

eftertestet. Totalt var det 22 elever som genomförde alla momenten. För- och 

eftertestundersökningen baseras därför på dessa 22 elever. Tjugoåtta elever svarade på 

enkätundersökningens frågor. Klassens biologilärare intervjuades efter övningstillfället och 

ytterligare två biologilärare från samma skola intervjuades efter att ha tagit del av den första 

versionen av Ensembl-övningen. Version 2 av övningen utformades utifrån resultaten av för- 

och eftertestet, elevernas övningssvar, enkätundersökningen och lärarintervjuerna. 
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Utarbetandet av den webbaserade övningen 

Övningen utgår från Ensembl-databasen (http://www.ensembl.org) som innehåller genetisk 

information från olika eukaryota organismer. Databasen är ordnad så att från en organisms 

arvsmassa går länkar till dess kromosomer, gener och tillhörande RNA, proteiner och genetisk 

information. Den är fri för alla att lägga in information på via personer som underhåller 

databasen och hämta information från.  

Övningen har utarbetats noggrant så att (1) så få länkar som möjligt behöver följas, (2) att 

eleverna ska förstå den nödvändiga informationen på varje sida, (3) att den guidade turen 

följer en röd tråd och (4) att eleverna inte tappar intresset för övningen, vilket är en risk 

eftersom databasen i grunden inte är utvecklad för ett pedagogiskt syfte. Övningen består av 

instruktioner för hur eleven ska navigera i databasen, teori och fakta om sådant som eleven 

kommer i kontakt med under övningen och frågor som de ska besvara under övningens gång. 

Förutom den löpande texten finns figurer som är tänkt att underlätta för eleverna att förstå de 

olika teoretiska avsnitten och faktarutor som innehåller definitioner av begrepp och teorier om 

dels sådant som kan ha väckt elevens nyfikenhet och dels korta beskrivningar av begrepp och 

teorier. 

 

Val av gendatabas 

De etablerade gendatabaserna i forskarvärlden är skapade och administrerade av EMBL-EBI 

(European Molecular Biology Laboratory och European Bioinformatics Institute), som t.ex. 

Ensembl, Ensembl Genomes, EMBL-Bank, EMBL CDS och HGNC, NCBI (National Center 

for Biotechnology Information), som t.ex. GenBank, RefSeq och Entrez Nucleotide Database, 

och DDBJ (DNA Data Bank of Japan) med DDBJ-databasen. Dessa databasers pedagogiska 

struktur undersöktes genom att testa navigeringsmöjligheter, studera figurer och diagram, 

analysera länkar till informativa sidor och möjligheterna att följa det genetiska 

informationsflödet. 
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Val av modellgen 

I den webbaserade övningen är det tänkt att eleven ska följa det genetiska informationsflödet 

från en gen och dess tillhörande RNA:n och proteiner. Sex gener som orsakar cystisk fibros, 

Huntingtons sjukdom, Alzheimer, sickelcellanemi, Parkinsons sjukdom respektive tubulär 

acidos undersöktes i Ensembl-databasen för att se vilken som passade bäst som modellgen i 

övningen. Modellgenen valdes utifrån följande kriterier: (1) Den ska innehålla exoner och 

introner; (2) Den ska ge upphov till minst två transkript så att alternativ splitsning kan 

åskådliggöras, men färre än cirka fem transkript så att det inte tar för lång tid att definiera 

skillnaderna mellan dessa; (3) Den defekta genen ska ge upphov till någon dysfunktionalitet; 

(4) Genproduktens namn och funktion ska helst inte vara alltför komplicerade.  

 

Diagnostiskt prov 

För att se vilka kunskaper eleverna hade före övningen fick eleverna genomföra ett 

diagnostiskt test med följande frågor om hur de olika biomolekylerna är uppbyggda och hur 

de är relaterade till varandra: 

1. Vad består kromosomen av? 

2. Vad är DNA? Vad heter dess beståndsdelar (byggstenar) med ett gemensamt namn? 

Vad heter de olika beståndsdelarna (förkortningarna räcker)? 

3. Hur många DNA-molekyler (DNA-strängar) har varje kromosom, som inte befinner 

sig på celldelningsstadiet? 

4. i) Vad är en gen? ii) Vad består genen av? 

5. Vilken fysisk koppling har genen till kromosomen? 

6. Hur många kromosomer har människan? 

7. Ungefär hur många gener har människan? 

8. i) Vad är ett RNA? ii) Vad består RNA:t av? iii) Vad har RNA:t för funktion? 

9. Vad är exon och intron? 

10. Vad är det för skillnad på ett omoget och ett moget RNA? 

11. i) Vad är ett protein? ii) Vad består den av? iii) Vilka funktioner kan den ha? 

12. Vad är det för samband mellan gener och proteiner förutom att de ibland är bundna till 

varandra? 

13. Vad är det för samband mellan genens beståndsdelar och proteinets beståndsdelar? 
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14. Finns det färre, fler eller lika många proteiner (kopior undantagna) som gener i en 

cell? Varför är det så? 

15. Vad händer med en människa som har en gen som inte fungerar? Här finns det inget 

entydigt svar så beskriv hur du resonerar. 

Svaren bedömdes och fördelades mellan svarsgrupperna rätt svar, delvis rätt svar, 

otillfredsställande svar och obefintligt svar för varje fråga. Med otillfredsställande svar menas 

svar som inte är kvalificerade nog för att vara rätt eller delvis rätt svar. Svaret behöver inte 

vara fel, men är inte utförligt nog för att godkännas. 

Frågorna baseras på kursplanens ena mål i biologi A som säger att ”Eleven skall ha kunskap 

om arvsmassans strukturer samt förstå sambanden mellan dessa och individens egenskaper”. 

Även undertecknads egna erfarenheter av elevers förståelse för genetiska begrepp och teorier i 

en tidigare kurs har styrt valet av frågor. På den kursen hade en del av eleverna svårt att förstå 

vad intron, exon, omoget och moget RNA är och att genen finns på kromosomen. 

Frågorna delas in i fyra olika grupper beroende på vad de handlar om: (1) Biomolekylers 

uppbyggnad och funktion (inkluderar fråga 1-3, 4i-ii, 8i-iii och 11i-iii); (2) Statistik (fråga 6 

och 7); (3) Samband mellan olika begrepp (fråga 5 och 12-15); (4) Beskrivning av ovanliga 

begrepp (fråga 9 och 10). Ovanliga begrepp i det här sammanhanget är termer som de flesta 

elever inte hade kommit i kontakt med tidigare. 

Före testet hade eleverna haft tre lektioner i genetik. Den första lektionen var en introduktion 

till hela genetikmomentet. Under de andra två lektionerna gick läraren igenom begrepp som 

cellen och dess makromolekyler, DNA:ts och proteinets uppbyggnad samt hur DNA, RNA 

och protein hör samman i transkription och translation. Läraren ansåg själv att lektionerna 

innehöll lite för mycket fakta och information för att eleverna skulle kunna ta in allting.  

 

Utförandet av övningen 

Eleverna fick övningsinstruktionerna (Bilaga 1) i pappersformat och skrev ned svaren på 

frågorna i ett word-dokument, som de sedan skickade via e-post till undertecknad. De jobbade 

med övningen antingen parvis vid en dator eller ensamma vid datorn. Hela tiden hade de 

möjlighet att fråga läraren, undertecknad eller andra elever. 
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Eftertest 

För att se om eleverna hade nya kunskaper jämfört med före övningen fick eleverna svara på 

samma frågor som vid förtestet (se sidan 10). Testet genomfördes en dag efter 

övningstillfället. Eleverna hade ingen biologilektion mellan övningstillfället och eftertestet. 

 

Enkät 

Direkt efter eftertestet fick eleverna svara på några enkätfrågor om Ensembl-övningen (Bilaga 

5). Syftet med enkäten var att få veta vad eleverna tyckte om övningen. Enkäten var indelad i 

två delar. På de fem första frågorna (del 1) ombads eleverna att svara kvantitativt genom att 

värdera svaret från 1 till 5 där 1 betyder ”nej, inte alls” och 5 ”ja, väldigt mycket”. I andra 

delen ombads eleverna att svara på frågor utan svarsalternativ. 

 

Lärarintervjuer 

Den lärare som medverkade vid övningstillfället intervjuades muntligt efter att ha tagit del av 

övningsmaterialet. Läraren fick i förväg ta del av och fundera över följande frågor. 

1. Vilka tror du är för- och nackdelarna med denna övning jämfört med 

katederundervisning? 

2. Vilka tror du är för- och nackdelarna med denna övning jämfört med andra övningar 

och laborationer som du känner till? 

3. Skulle du kunna tänka dig att använda övningen i din undervisning? 

4. Vilka förändringar skulle du göra i övningen i så fall? 

5. I vilket skede av genetikmomentet skulle övningen passa bäst? 

Två biologilärare som inte var med vid övningstillfället intervjuades muntligt. De fick i 

förväg ta del av och fundera över följande frågor. 

1. Vilket syfte tycker du att Ensembl-övningen har i undervisningen?  

2. Skulle du själv kunna tänka dig att använda övningen? Inom vilken kurs och vilket 

moment i så fall? 

3. När under kursen eller momentet skulle du lägga övningen? 
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4. Vad anser du om svårighetsgraden på frågorna? 

5. Har du några frågeställningar som skulle passa bra att ta upp i övningen? 

6. Vad anser du om valet av genmodell? 

7. Är det något som du tycker kan tas bort eller läggas till i övningen? 

8. Vad bör en lärarhandledning alternativt introduktionstext till lärare innehålla? 

Alla intervjuer genomfördes enskilt med varje lärare och dokumenterades endast skriftligen. 

 

Resultat 

Databas och modellgen som passar övningen 

Följande gendatabaser undersöktes för att fungera som grunddatabas i den webbaserade 

övningen: (1) Ensembl, (2) Ensembl Genomes, (3) EMBL-Bank, (4) EMBL CDS, (5) HGNC, 

(6) GenBank, (7) RefSeq (8) Entrez Nucleotide Database, och (9) DDBJ. Eftersom ingen av 

dessa är skapade i ett pedagogiskt syfte innehåller de flesta databaserna genetisk information 

nästan bara i textformat. Ensembl-databasen är den enda av dessa som innehåller figurer som 

illustrerar en del genetiska begrepp, som t.ex. kromosomer och transkript med exoner och 

introner. I många databaser kan gener, RNA:n, proteiner och information om dessa endast nås 

genom att söka på deras namn eller sekvens via ett sökverktyg. Detta skulle innebära att 

eleven inte får den överblick över begreppen kromosom, gen, RNA och protein som Ensembl 

kan ge dem. I Ensembl kan eleven klicka sig fram till de olika biomolekylerna och på så sätt 

följa det genetiska informationsflödet. Ensembl-databasen valdes därför att användas i 

övningen. 

Av de sex gener som orsakar cystisk fibros, Huntingtons sjukdom, Alzheimer, 

sickelcellanemi, Parkinsons sjukdom respektive renal tubulär acidos valdes genen SLC4A4 

som orsakar renal tubulär acidos. SLC4A4 uppfyller alla de ställda kraven (se sidan 9) samt att 

sjukdomen ganska lätt kan förklaras genom att känna till det defekta proteinets funktion. 
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Beskrivning av Ensembl-övningen 

Ensembl-övningen är tänkt att utföras under två 80-minuters lektioner i biologi A på 

gymnasiet inom ämnesområdet genetik. Innan övningen bör eleverna ha blivit introducerade 

till begrepp som DNA, RNA, Protein, arvsmassa, kromosom, gen, cell, nukleotid, aminosyra 

och i bästa fall, men inte nödvändigt, känna till ord som intron, exon, allel och kodon (Bilaga 

2). Dessutom bör eleverna veta vad det centrala dogmat innebär, d.v.s. att DNA innehåller 

information för att tillverka RNA som i sin tur innehåller information för att generera protein. 

Eftersom Ensembls webbsidor inte är tänkta som ett pedagogiskt verktyg bör en kort 

introduktion om databasen och övningens syfte förmedlas till eleverna. 

Övningen är grundad på den mänskliga arvsmassan. Den börjar med att eleverna får 

information om människans arvsmassa och hur människans karyotyp ser ut. De 23 

kromosomparen är illustrerade i en bild på webbsidan. Därefter ombeds de att gå till sidan om 

kromosom 4 genom att klicka på just den kromosomen på bilden. På sidan finns statistik om 

olika typer av gener och en bild på kromosom 4. Eleverna får klicka sig vidare till en specifik 

del av kromosomen. Där visas en grafisk översikt av denna del av kromosomen, bl.a. är 

genernas position och storlek illustrerade. Sedan ombeds de att välja en specifik gen, vilket 

leder de till en sida med information om genen. Webbsidan (som fortsättningsvis kallas 

gensidan) är också utgångspunkt för att nå genens produkter, RNA och protein.  På gensidan 

framgår att genen producerar fyra olika transkript (mRNA:n) och fyra olika proteiner. Längre 

ned på sidan finns en figur som illustrerar transkriptens exoninnehåll, vilken förklarar varför 

det finns fyra sorters transkript. Insikten att en gen kan leda till flera produkter ger eleverna en 

kunskapsgrund för momentet om genreglering. Eleverna klickar på ett av traskripten och kan 

via ytterligare en länk se transkriptets nukleotidsekvens fördelad på exoner och introner. 

Eleverna får veta att transkriptet med introner och exoner representerar det omogna mRNA:t. 

Via en länk kan de sedan se hur det mogna mRNA:t ser ut med intronerna bortklippta och 

vilken del som kodar för proteinet. Eleverna får till uppgift att översätta en liten del av 

mRNA:t till aminosyror. Senare i övningen kan de kontrollera att de har översatt rätt genom 

att läsa av proteinets aminosyrasekven. Via en länk till Uniprot-databasen får eleverna 

information om proteinets namn och funktion samt vilken effekt genen och motsvarande 

protein har på individen om genen är defekt. 
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Diagnostiska testet 

Eleverna fick så mycket tid som de behövde för att skriva det diagnostiska testet, vilket var ca 

15 minuter. En sammanställning av elevernas svar på de olika frågorna finns i Bilaga 3. Figur 

1 visar fördelningen mellan svarsgrupperna rätt svar, delvis rätt svar, otillfredsställande svar 

och obefintligt svar för varje fråga. Av diagrammet framgår att majoriteten av elever hade rätt 

svar på fråga 1 och 6 (vad består kromosomen av? respektive hur många kromosomer har 

människan?). Ingen av eleverna klarade av att svara på frågorna 10 och 13 (vad är det för 

skillnad på ett omoget och ett moget RNA? respektive vad är det för samband mellan gener 

och proteiner förutom att de ibland är bundna till varandra?). Det var alltid några elever som 

skrev otillfredsställande svar på frågorna, som lägst var det två och som mest tio elever. På 

alla frågor var det alltid minst en elev som inte svarade. Däremot svarade alla elever 

åtminstone på några frågor. På fråga 4ii, 5, 9, 10, 11i, 11ii 12, 13 och 14 gav majoriteten av 

eleverna inget svar. Totalt för alla frågor så var 26% av svaren helt rätt och 34 % av svaren 

rätt eller delvis rätt. 

 

 

 

 Figur 1. Sammanställning av svaren på förtestet i diagramform. På den vertikala axeln visas numren 

på frågorna och på den lodrätta axeln antalet elever, vars svar har hamnat inom respektive 

svarskategori (se högra panelen). Totala antalet elever är 22 för varje fråga. 
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Den webbaserade övningen 

Alla elever utförde övningen samtidigt under två lektioner samma dag. Innan övningen 

presenterade undertecknad det centrala dogmat, d.v.s. att DNA innehåller information för att 

tillverka RNA som i sin tur innehåller information för att generera protein, mycket 

översiktligt för eleverna under ett par minuter för att försäkra sig om att alla eleverna hade 

processen färskt i minnet innan de började med uppgiften. Eleverna informerades om vad 

Ensembl-databasen är, i vilket syfte de skulle göra övningen, att de inte skulle bli bedömda på 

övningen och hur övningen skulle gå till. Det var 28 elever som utförde övningen. Tjugofyra 

elever arbetade parvis och fyra arbetade ensamma vid en dator. De första eleverna som blev 

klara med övningen höll på i ca 60 minuter. Efter ca 140 minuter avbröts övningen. Då var 

alla elever klara förutom en elev som då hade hunnit till fråga 4 av 9. 

Under övningens gång ställde eleverna totalt ett 20-tal frågor, mest för att få frågan 

förtydligad och att försäkra sig om att de hade svarat rätt. Under övningen upptäckte eleverna 

att (1) i uppgift 3b preciserades inte vilken typ av gener som det frågades efter och (2) i 

avsnitt 4 kom de till olika webbsidor om de klickade på texten ”q13.3” eller på det grå bandet 

bredvid. Dessa tvetydigheter ändrades sedan i version 2 av övningen.  

 

Eftertestet 

Eleverna genomförde eftertestet på ca 30 minuter. En sammanställning av elevernas svar på 

de olika frågorna finns i Bilaga 4. I Figur 2 visas resultatet av eftertestet med avseende på de 

olika svarskategorierna sammanställt i ett stapeldiagram. Den här gången har majoriteten av 

eleverna helt rätt på nio av frågorna (fråga 1, 2,5,6,7, 8ii, 8iii, 11ii och 11iii) och det var alltid 

någon elev som svarade helt rätt på de olika frågorna. Det var ingen som svarade fel på fråga 

2 (vad är DNA? vad heter dess beståndsdelar (byggstenar) med ett gemensamt namn? Vad 

heter de olika beståndsdelarna (förkortningarna räcker)?). På fråga 11i (Vad är ett protein?) 

och 13 (vad är det för samband mellan genens beståndsdelar och proteinets beståndsdelar?) lät 

majoriteten av eleverna bli att svara. Totalt för alla frågor så var 47 % av svaren rätt och 56 % 

av svaren rätt eller delvis rätt. 
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Vid en jämförelse mellan resultatet av eftertestet med förtestet (Figur 3) visade det sig att den 

största kunskapsutvecklingen har gjorts i fråga 5 (Vilken fysisk koppling har genen till 

kromosomen?), 8ii (Vad består RNA:t av?) och 11iii (Vilka funktioner kan proteinet ha?) med 

avseende på kategorin rätt svar. Inkluderas även kategorin delvis rätt svar utvecklades 

eleverna bäst på fråga 9 (Vad är exon och intron?). Totalt sett var det 90 fler rätt svar, 7 fler 

delvis rätt svar, 5 färre otillfredsställande svar och 92 färre utelämnade svar i eftertestet än i 

förtestet. Detta innebär att i genomsnitt svarade 4,5 fler elever helt rätt per fråga i eftertestet 

än i förtestet. 

I Tabell 1 visas det genomsnittliga antalet elever som har svarat rätt respektive rätt eller delvis 

rätt per fråga med avseende på de fyra olika frågegrupperna (s.11).  

 

 

 Figur 2. Sammanställning av svaren på eftertestet i diagramform. På den vertikala axeln visas 

numren på frågorna och på den lodräta axeln antalet elever, vars svar har hamnat inom respektive 

svarskategori (se högra panelen). Det totala antalet elever är 22 på varje fråga. 
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Figur 3. Jämförelse mellan resultaten för eftertestet och förtestet. Den vertikala axeln representerar 

de olika frågorna och den lodräta axeln skillnaden mellan antalet elever som svarade på eftertestet 

och förtestet inom varje fråga och svarskategori. Positivt värde innebär att fler elever inom 

motsvarande svarskategori i eftertestet. 

 

Tabell 1. Antalet svar per fråga som klassificerats som rätt svar respektive helt och delvis rätt svar 

inom de olika frågegrupperna.  

Frågegrupp Rätt svar Rätt och delvis rätt svar 

1. Biomolekylers uppbyggnad och funktion 4,9 4,8 

2. Statistik 3,0 2,5 

3. Samband mellan olika begrepp 3,6 4,0 

4. Beskrivning av ”ovanliga” begrepp 6,0 9,5 

Notering: Grupp 1 motsvarar fråga 1-3, 4i-ii, 8i-iii och 11i-iii, grupp 2 fråga 6 och 7, grupp 3 fråga 5 

och 12-15 och grupp 4 fråga 9 och 10 i för- och eftertesterna. 

 

Enkätundersökningen 

Direkt efter eftertestet fick eleverna svara på en enkät. Den första delen av enkäten bestod av 

fem frågor (Tabell 2). Frågorna skulle besvaras genom att ange en siffra mellan 1 och 5 där 1 

betyder ”nej, inte alls” och 5 ”ja, väldigt mycket”. I Tabell 2 ses medelvärdet på elevernas 

svar och i Figur 4 fördelningen av svaren i ett stapeldiagram. Den andra delen av enkäten 
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innehöll frågor utan svarsalternativ och dessutom utrymme för kommentarer (Bilaga 5). En 

sammanställning av kommentarer och svar på dessa frågor finns i Bilaga 5. 

 

Tabell 2. Medelvärdet av elevernas svar på enkätens första del. 

Enkätfrågor 
Medel-

värde 

1. Tycker du att övningen är ett bra komplement till katederundervisning, d.v.s. 

att läraren konverserar om ämnet med klassen? 
4,0 

2. Tycker du att du har blivit mer bekant med de genetiska begreppen som ingick 

i övningen än tidigare? 
3,6 

3. Tyckte du att övningen var stimulerande? 3,3 

4. Tycker du generellt att datorövningar är ett bra läromedel? 3,5 

5. Skulle du rekommendera lärare att ha med övningen i sin undervisning? 3,8 

 

 

 

Figur 4. Fördelningen av elevernas svar på enkätens första del. På den vertikala axeln visas de fem 

olika frågorna och på den lodräta axeln elevantalet. De olika staplarna representerar 

svarsalternativen enligt gråskalan till höger i figuren. Observera att svarsalternativ 1 endast är 

representerad i fråga 3. 
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Lärarintervjuer 

Läraren som var med vid övningstillfället tyckte att fördelarna med övningen var att eleverna 

fick fundera mer själva och faktiskt se t.ex. olika mRNA:n framför sig och själva klura ut 

vilken aminosyra som en viss triplett kodar för. Hon tyckte att övningen är ett bra 

komplement till katederundervisningen, filmer och andra övningar. Hon brukar låta eleverna 

göra en dataövningen Tour of the Basics (http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/tour/). 

Den tycker hon är ytligare än Ensembl-övningen, men att de två övningarna kan komplettera 

varandra. Hon kommer att fortsätta använda Ensembl-övningen i biologi A-kursen. Däremot 

tror hon att den är lite för svår för kursen i naturkunskap B. Förmodligen kommer hon att 

ändra lite i övningen tills nästa gång, men hon är inte säker på vad. Hon kommer att ha lite 

fler genomgångar i ämnet före övningen och visa filmer om proteinsynten o.s.v. Läraren tror 

att eleverna får ut mer av övningen om de är bättre förberedda, t.ex. att de vet hur 

proteinsyntesen går till, annars svarar de på frågorna utan att egentligen förstå vad det handlar 

om. 

De två lärare (lärare A och B) som inte var med vid övningstillfället har olika åsikter om vad 

som är syftet med Ensembl-övningen. Lärare A menade att syftet är att befästa kunskaper. 

Genom att visualisera och aktivt jobba med DNA, RNA och proteiner får eleven en 

minnesbild av dessa och kommer förhoppningsvis ihåg dessa begrepp bättre än utan denna 

övning. Lärare B ser ett mer praktiskt syfte med övningen. Eleverna kan se vilka möjligheter 

som finns med att studera gener med hjälp av Ensembl-databasen. Framförallt kan olika 

sjukdomar studeras i biologi B med hjälp av databasen. Bland annat kan acidos, som kan 

orskas av en mutation i övningens modellgen SLC4A4, studeras. Båda lärarna är positiva till 

att använda övningen i biologi A. Lärare B kunde tänka sig att ha den med i biologi B och 

lärare A i biologi breddning som handlar om sjukdom och hälsa. Båda tvekade på frågan ”när 

under kursen eller momentet skulle du lägga övningen?” förutom att de var överens om att 

eleverna måste känna till hur DNA, RNA och protein är uppbyggda och hur sambandet 

mellan dem ser ut. Antingen är det bra att ha övningen tidigt så att eleverna har något att fästa 

begreppen på under kursens gång eller så kan de dra bättre slutsatser under övningen när de 

har lärt sig mer om de genetiska begreppen och teorierna. När det gäller övningens 

svårighetsgrad tyckte båda lärarna att det var bra med enkla frågor i början så att eleverna 

kom igång ordentligt. Lärare A tyckte att övningen blev svår från avsnitt 6, mest på grund av 

ovana att navigera i en databas och att det blev invecklat med de olika färgkombinationerna. 
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Lärare B ansåg att avsnitt 5 var mer krävande, men inte för svår. Framförallt var uppgift 5d 

(uppgift 9c i version 2) bra enligt läraren. Lärare A tyckte att storleksskillnaden mellan 

introner och exoner kunde belysas mer. Lärare B efterlyste några ytterligare frågor som kräver 

att eleven får tänka till lite mer. Lärare B menade att valet av modellgen var bra, men att det 

kunde stå lite mer om sjukdomen som den orsakar i lärarinstruktionerna. Lärare A ansåg att 

det vore bra om en mer känd gen används som modellgen, alternativt att förslag på ytterligare 

gener som kunde användas fanns med i lärarinstruktionerna. Lärare A såg helst att 

modellgenen kodade för ett enzym eftersom enzymers funktion återkommer i olika kurser. 

Lärare B skulle vilja att proteinets tredimensionella struktur undersöktes med något program 

och att pseudogener länkades till funktionella ortologer. Lärarinstruktionerna skulle enligt 

lärare A kunna innehålla information om hur man söker efter en gen i databasen och lärare B 

efterlyste exempel på hur databasen kan användas inom forskningen. Utöver reflektionerna av 

de på förhand utdelade frågorna framkom andra kommentarer om övningen. Lärare A menade 

att så lite information som möjligt som inte var direkt relevant för övningen skulle vara med i 

övningsinstruktionerna. Det blir mycket ny information ändå för eleverna. Lärare B såg 

övningen som en bra början för att läraren själv att utforska databasens möjligheter. Det kom 

även upp förslag om möjligheten att läsa genetik parallellt med evolutionen då det finns 

möjligheter att enkelt förlänga övningen så att det går att studera släktträd i Ensembldatabasen 

(se lärarinstruktionerna i bilaga 2). 

 

Diskussion 

Modellgen 

Initialt testades olika gener som orsakar allmänt kända sjukdomar för att se om de skulle 

kunna passa som modellgen i Ensembl-övningen. När dessa gener testades togs kriterierna på 

sidan 9 i beaktande. Cystisk fibros orsakas av mutationer i cftr-genen, som normalt genererar 

ett ATP-bindande transportprotein (Kerem et. al., 1989). Detta protein transporterar 

kloridjoner ut ur och in i cellen. I Ensembl-databasen har cftr-genen sex olika transkript. Ett 

av dessa transkript ger inte upphov till ett protein. Anledning till att detta transkript finns med 

i databasen är oklar och skulle kunna leda till förvirring hos eleven om detta var modellgenen. 

En av de intervjuade lärarna tyckte att faktorer som kan orsaka allt för komplexa 
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frågeställningar och som inte för övningen och lärandet framåt bör undvikas. Huntingtons 

sjukdom orsakas av en förlängning av ett trinukleotid-repeat i htt-genen som kodar för 

Huntingtin, ett protein med okänd funktion (Duyao et. al., 1993). I Ensembl-databasen har 

htt-genen endast ett transkript och är därför inte lämplig som modellgen. Alzheimer är en 

heterogen sjukdom som bland annat orsakas av mutationer i app-genen som kodar för 

membranproteinet APP (amyloid precursor protein) (Goate et. al., 1991). I Ensembl-

databasen har app-genen 20 transkript, varav sex inte ger upphov till något protein. Denna 

gen är inte idealisk som modellgen eftersom den dels har för många transkript enligt 

kriterierna, dels har transkript som inte kodar för proteiner. Sickelcellanemi är en ärftlig 

sjukdom som orsakas av den defekta hemoglobinvarianten hemoglobin S. Den defekta 

hemoglobinvarianten kommer sig av en mutation i gen hbb (Ingram, 1957). I Ensembl-

databasen har hbb-genen fyra transkript, varav två inte kodar för något protein. Parkinsons 

sjukdom är en komplex heterogen sjukdom där kopplingen defekt gen, protein och 

sjukdomens symptom med stor sannolikhet är för komplicerad för gymnasieelever. 

Istället för ovan nämnda gener som orsakar mer allmänt kända sjukdomar valdes en gen vid 

namn SLC4A4 som orsakar den mindre kända sjukdomen renal tubulär acidos. Orsaken till 

detta är att SLC4A4 uppfyller kraven som ställdes på modellgenen. SLC4A4 kodar för protein 

NBC-1 som transporterar natriumjoner och vätekarbonatjoner ut ur och in i cellen för att 

reglera cellens pH (Burnham et. al., 1997). I njurarna sköter NBC-1 transporten av natrium- 

och vätekarbonatjoner ut ur den proximala tubulincellen och in i blodet med förhållandet 3 

HCO3
-
 per Na

+
 (Soleimani & Burnham, 2000). Om SLC4A4 är defekt fungerar inte NBC-1 

som den ska och blodet får för lite vätekarbonatjoner vilket sänker pH:t i blodet. Detta kan 

bland annat leda till utvecklingsstörning, ögondarrning (nystagmus), grå starr och korneal 

ödem (opak hornhinna) (Winsnes et. al., 1979). 

 

Övningens relevans 

Naturligtvis hade det varit önskvärt om den här studien kunde visa om den här typen av 

webbaserad övning är bättre eller sämre än andra typer av undervisningsmetoder. Så är dock 

inte fallet eftersom (1) lärande är en komplex företeelse som är unik för varje individ. Den här 

övningen passar en del elever mer än andra. Det skulle krävas ett mycket stort elevunderlag 

för att det skulle bli statistiskt signifikanta resultat; (2) en jämförelse mellan olika 
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undervisningssätt skulle vara svårt att genomföra eftersom den är avhängig vem det är som 

undervisar och hur övningar och laborationer utförs. Dels har olika lärare olika sätt att 

undervisa och lägga upp övningar och laborationer, dels är det omöjligt att hitta övningar och 

laborationer som inbegriper identiska begrepp och teorier; (3) det inte är etiskt försvarbart att 

låta några elever i en klass utföra övningen och inte andra. Det skulle troligen anses som 

orättvist av eleverna. Därför är den här studien i första hand inte en jämförelse med andra 

undervisningssätt utan en kartläggning av hur en webbaserad övning som denna kan användas 

för att påverka elevers kunskaper och förtrogenhet med de genetiska begreppen och teorierna. 

 

Utvärdering av för- och eftertest 

Begreppsbildningen hos eleverna förstärktes i och med att de genomförde övningen. I 

genomsnitt ökade antalet elever som svarade rätt på frågorna i för- och eftertestet från 26 till 

47 %, d.v.s. en ökning med 81 %, och antalet elever som svarade antingen rätt eller delvis rätt 

från 34 till 56 %, en ökning med 65 %. Denna progression är svår att bedöma kvalitativt 

eftersom det saknas ekvivalenta studier att jämföra med. De kvantitativa resultaten ger 

däremot en indikation på att övningen har betydelse för elevernas begreppsbildning. 

Framförallt har eleverna utvecklat sin förståelse för ”ovanliga” begrepp, d.v.s. termer som de 

flesta elever inte tidigare har kommit i kontakt med. Nästan halva klassen (i genomsnitt 9,5 

elever av 22) lärde sig innebörden av begreppen exon, intron och omoget och moget RNA. 

Det här beror på att kunskapen om dessa begrepp var små innan övningen, vilket medförde att 

många av eleverna hade potentialen att lära sig dessa nya begrepp. Studien visar också att 

rena utantill-kunskaper, som vetskapen om hur många gener en människa har, inte fastnar lika 

bra hos eleverna trots att just det var en fråga på övningen. Detta faktum visar att frågorna i 

övningen inte behöver vara relevanta för begreppsbildningen. Det är framförallt bekantskapen 

med de olika genetiska fenomenen som leder till en större förståelse för och förtrogenhet med 

berörda begrepp och teorier. 

Ingenting i enkätsvaren tyder på att eleverna hade några invändningar på för- och eftertestet. 

Det som är risken med liknande tester är att eleverna missförstår eller inte alls förstår frågan. 

Däremot finns det vissa indikationer på att feltolkningar av frågor trots det har förekommit. 

Vissa specifika frågor gav ett annorlunda resultat en vad som var väntat. I fråga 12 av för- och 

eftertestet ställdes frågan ”Vad är det för samband mellan gener och proteiner förutom att de 
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ibland är bundna till varandra?”. Endast en av 15 elever som inte visste svaret på denna fråga i 

förtestet svarade rätt i eftertestet. Frågan är en mycket central fråga i övningen eftersom den 

testar om eleverna har förstått principen av det centrala dogmat. Orsaken till det svaga 

resultatet kan vara att många elever inte har förstått sambandet mellan gen, mRNA och 

protein eller inte har förstått frågan korrekt. Elevernas svar på Ensembl-övningens frågor visar 

att den sistnämnda orsaken inte kan försummas. I Ensembl-övningen ställdes frågan ”Att 

transkripten från en och samma gen kan se olika ut beror alltså på att det omogna mRNA:t 

kan splitsas på olika sätt. Hur kommer det sig att proteinerna som härstammar från samma 

gen ser olika ut?”. Fyra elevpar (åtta elever), där ingen av eleverna inom paret svarade rätt på 

fråga 12, svarade följande på övningsfrågan: 

 Då mRNA:t i genen är olika, och mRNA kodar till proteiner, leder detta till att även 

proteinerna ser olika ut. 

 Det blir automatiskt så eftersom att RNA ser olika ut och proteinerna härstammar från 

dem. 

 Proteinerna ser olika pga. att det finns fyra transkript som ser olika ut och därmed blir 

marginella skillnader mellan de fyra proteinerna. 

 Det som gör att det blir en skillnad är att det omogna mRNA:t splitsning sker på olika 

sätt och olika tillfällen vilket gör proteinerna smått olika. 

Dessa svar vittnar om en förståelse att proteiner skapas utifrån RNA. Det kan visserligen vara 

så att eleverna inte har förstått att RNA skapas utifrån genen som mall, men åtminstone ett par 

skriver som kommentar till uppmaningen att jämföra antalet gener och transkript hos 

människan att ”Det finns fler transkript än gener vilket betyder att varje gen kan koda för fler 

transkript”. 

Möjligen kan eleverna ha haft svårt att förstå fråga 13 (vad är det för samband mellan genens 

beståndsdelar och proteinets beståndsdelar?), vilken var den fråga som eleverna klarade sämst 

på eftertestet. Frågan innehåller orden beståndsdelar istället för nukleotider och aminosyror 

eftersom det i en tidigare fråga frågades just efter dessa byggstenar. Det är möjligt att flera av 

eleverna inte riktigt visste vilka beståndsdelar frågan syftade på. Detta antagande styrks av att 

så få elever klarade frågan trots att de aktivt avkodade fem kodon till aminosyror i övningen. 
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Ensembl-övningens pedagogiska utformning 

Syftet med övningen är att synliggöra begrepp som kromosomer, gener, DNA, RNA och 

proteiner, som för de flesta elever traditionellt har upplevts som abstrakta begrepp, och att 

klarlägga sambanden mellan dessa molekyler genom att eleven får arbeta med dessa 

molekyler i bokstavsform, d.v.s. sekvenser av nukleotid- och aminosyraförkortningar, och 

navigera mellan dessa i det genetiska informationsflödets riktning. På så sätt får eleverna 

något konkret att bygga sin begreppsbildning på. Många forskare inom genetiken arbetar med 

dessa biomolekyler just i bokstavsform. Grundtanken med övningen är att den relativt 

detaljerade bild som eleven får av DNA, RNA och protein kommer att hjälpa dem att befästa 

och förstå dessa begrepp bättre. Kunskapsprogressionen som redovisas i avsnittet Utvärdering 

av för- och eftertest visar på att denna tanke kan stämma. 

Eftersom databasen är utformad för användare som har erfarenhet från liknande databaser och 

är familjära med avancerade begrepp, innehåller övningen relativt strikta 

navigeringsinstruktioner.  Övningen utformades enligt Gees principer välordnade problem 

och nöjsamma frustrationer (Gee, 2005). Ingen av eleverna som utförde övningen påpekade 

att dessa instruktioner var för styrande, utan tvärtom så tyckte några att 

navigeringsinstruktionerna var bra (Bilaga 5). Flera av eleverna tyckte däremot att det var 

dåligt att frågorna kunde besvaras med ”copy and paste”. En elev tyckte att frågorna i 

eftertestet var bättre. Att ha frågor av det enklare slaget var ett medvetet val när övningen 

utformades. Frågorna var tänkta att vara av underordnad betydelse. Deras funktion kan mer 

liknas som orienterarens kontroller som ska prickas av. Det som är av överordnad betydelse är 

elevens navigering mellan de olika begreppen som kromosom, gen, RNA och protein. 

Samarbetet mellan ögon, händer och hjärna ska få eleven att inse hur allt hänger ihop. Detta är 

i enlighet med Gees systemtänkande (Gee, 2005) och läroplanens direktioner (Läroplanen för 

de frivilliga skolformerna Lpf 94, 2006). Mer avancerade frågor som får eleverna att tänka 

kreativt är önskvärt, men skulle troligtvis göra att övningen tog mycket längre tid. För att lösa 

detta kan övningen följas upp med en diskussion kring större och mer integrerade frågor.  Gee 

menar att det är erfarenheterna som avspeglar våra begreppsuppfattningar. Styrkan med 

Ensembl-övningen är att eleverna får en inblick i många genetikforskares begreppsvärld där 

bl.a. generna är presenterade i form av nukleotidsekvenser. Med den begreppsbilden är det 

troligt att eleverna förstår andra begrepp som har med gener på nukleotidnivå att göra, t.ex. 

mutation, öppen läsram, molekylär evolution och alleler. 
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En fördel med webbaserade övningar av samma typ som Ensembl-övningen är att eleverna 

själva får utföra handlingen att ta sig från en nivå till en annan. Det stämmer med Gees teori 

(Gee, 2005) om maktöverföring och principen medskapande. Eleverna har makt att utföra 

övningen i den takt de vill och även hoppa framåt eller bakåt i övningen. Eleverna har kontroll 

över sitt eget lärande. Som nämndes ovan så är navigeringsinstruktionerna i övningen mycket 

styrande. Första gången som eleverna genomför övningen så är detta nödvändigt.  Efter 

övningen, när eleverna fått lära känna databasen, kan eleverna få mer fria händer att söka efter 

en annan gen som antingen presenteras av läraren eller som eleverna själva väljer fritt från 

databasen. Denna utveckling skulle kunna jämföras med videospelets nivåer, s.k. levlar, där 

nästa nivå ger större utrymme för både maktöverföring och medskapande. 

Lewis (2004) skriver om begreppsmissuppfattningar (misconceptions på engelska) som kan 

vara svåra att bli av med. I den här studien förekommer vissa missuppfattningar som tydligt 

har överlevt övningen. Efter övningen tror fortfarande 10 elever att RNA är detsamma som 

halva DNA (Bilaga 4, sidan 65, svar 8if). En orsak till denna missuppfattning kan vara att 

DNA:ts och RNA:ts nukleotider ser likadana ut i bokstavsform förutom T respektive U. 

Tyvärr så är RNA representerad av cDNA i Ensembl-databasen, vilket gör att DNA och RNA 

i princip ser likadana ut. Det här påpekas i instruktionerna (Bilaga 1, sidan 44), men 

uppenbarligen inte tydligt nog. En annan orsak kan vara att en figur med översikt av 

transkripten finns på genens webbsida, s.k. gensidan. Vissa elever kanske kopplar figuren till 

genen och tror att transkripten är olika varianter av genen. 

Kapteijn (1990) framhåller att det är viktigt att tydliggöra organisationsnivåerna makronivå, 

mikronivå och molekylär nivå i genetikundervisningen. I Ensembl-övningen belyses detta i 

fråga 5c-d (Bilaga 1, sidan 41) där effekterna av en defekt gen berörs. Eleverna får en inblick i 

att en defekt gen orsakar ett defekt protein som inte fungerar som det ska, vilket leder till att 

det blir fel pH i cellen och blodet som gör att individen/människan blir sjuk.  

Eleverna genomförde övningen med hög grad av självständighet. De allra flesta gick in för att 

göra övningen på bästa sätt. Klassen som ingick i studien är ansedd av många lärare som 

ambitiös och högpresterande. Det är inte helt givet att mindre ambitiösa elever skulle ha lika 

stor nytta av övningen. För att övningen ska bli lyckad krävs troligen att eleverna redan innan 

är motiverade att lära sig om genetik. 
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Ändringar i övningsversion 2 

Som nämns i avsnittet Ensembl-övningens pedagogiska utformning ovan hade eleverna svårt 

att skilja på RNA och DNA även efter att de hade genomfört övningen. För att förtydliga 

skillnaderna mellan DNA och RNA är det viktigt att dels visa på de molekylära skillnaderna, 

dels tydligt förklara hur RNA byggs från DNA som mall. För att grundlägga denna skillnad 

bör eleverna få en noggrann presentation av transkriptionen innan övningstillfället. I avsnitt 6 

på sidan 9 i övningsversion 2 har en beskrivning av nukleotidernas molekylära skillnader 

mellan DNA och RNA adderats till instruktionerna. Även en figur (Figur 6 i övningsversion 

2) som illustrerar skillnaden har lagts till. 

Under avsnittet Utvärdering av för- och eftertestet ovan diskuteras det oväntat dåliga 

resultatet på fråga 12 i eftertestet, där eleverna skulle svara på frågan om sambandet mellan 

gen och protein. Detta resultat hänger starkt ihop med resultatet av uppgift 5d i version 1 av 

Ensembl-övningen där frågan löd som följer: 

Varför kan en mutation i gen SLC4A4 leda till att man behöver äta alkaliinnehållande 

tabletter? Försök att beskriva de olika leden från en defekt gen till att cellen inte kan 

reglera sitt pH ordentligt”. 

Det var tänkt att eleverna skulle svara på ett sätt som visar att de har förstått att en defekt gen 

leder till ett defekt RNA och protein, som i slutänden leder till sjukdomen. Anmärkningsvärt 

var det ingen elev som lyckades svara på ett tillfredsställande sätt. En trolig orsak till detta är 

att frågan inte var tillräckligt tydligt ställd. För att eleverna ska förstå vilket svar som åsyftas 

har frågan i version 2 ändrats till: 

I uppgift 5b framgick vad som händer med en människa där genen SLC4A4 är defekt. 

Om en mutation från nukleotiden G till T sker i andra kodonet efter start-kodonet (se 

uppgift 8a), dvs. ATG GAG GAT GAA GCT blir ATG GAG TAT GAA GCT, hur 

fortplantar sig felet via RNA och protein till att cellen inte fungerar som den ska och 

personen som har detta genetiska fel behöver äta alkalitabletter för att må bra? Tänk även 

på att proteinets tredimensionella utseende är beroende av varje aminosyra i proteinet. 

Med denna formulering lotsas eleverna till att skriva ut RNA- och proteinsekvensen och på så 

sätt kanske de förstår att det är proteinet som ändrar utseende och förlorar dess ursprungliga 

funktion. Frågan flyttades till uppgift 9c, dvs. sista frågan i övningen, i version 2 för att 

eleverna ska få chansen att följa hela kedjan från gen till protein i övningen innan de svarar på 
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denna fråga. För att ytterligare trycka på det genetiska informationsflödets betydelse i denna 

övning har information om detta lagts till i början av avsnittet en kort introduktion på sidan 2 i 

version 2. 

En av lärarna som intervjuades tyckte att storlekskillnaden mellan introner och exoner kunde 

belysas mer och ställde även frågan om vad som ingår och inte ingår när forskare pratar om 

att endast 1-2 % av människans arvsmassa är kodande. Är intronerna inkluderade eller 

exkluderade i dessa siffror? Frågan är befogad eftersom webbsidor från väl etablerade 

forskningsorganisationer innehåller felaktig information om detta. Till exempel skriver The 

Human Genome Project, som är en av organisationerna som var med och sekvenserade det 

mänskliga genomet, på sin webbsida att ”Genes comprise only about 2 % of the human 

genome” (Human Genome Project), när människans arvsmassa i själva verket består till en 

tredjedel av gener (Lander et. al., 2001). Lander och medförfattare (2001) uppskattade att ca 

1,5 % av människans genom kodar för protein, vilket inte inbegriper intronerna. För att 

eleverna själva ska komma fram till slutsatsen att intronerna samt de icke-kodande delarna av 

exonerna inte är inkluderade i de 1,5 procenten har (1) en uppmaning att fundera över detta 

faktum under resten av övningen lagts till i avsnitt 4 på sidan 7 i version 2, (2) uppgifterna 7e 

och 8d adderats till version 2 där eleven ombeds räkna ut storleksförhållandet mellan det 

mogna och omogna RNA:t respektive hur stor del av det omogna RNA:t som kodar för 

proteinet och (3) version 2 kompletterats med uppgift 8e där eleverna ombeds förklara hur det 

kommer sig att en stor del av människans arvsmassa består av gener trots att endast 1,5 % av 

genomet kodar för proteiner. 

Under lärarintervjuerna framkom önskemål om att övningen även skulle innehålla studier av 

proteinets tredimensionella struktur. Eftersom det inte finns någon länk från genen eller 

proteinet i Ensembl-databasen till en webbsida som visar proteinets tredimensionella struktur 

har detta inte inkluderats i övningen. Samma lärare efterlyste också ett avsnitt där 

pseudogener i människans arvsmassa undersöktes genom att söka ortologer hos andra 

organismer där genen ännu är funktionell. Även detta var alldeles för komplicerat för att ha 

med i övningen. 
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Jämförelse med andra ekvivalenta övningar 

För att bekanta sig med de genetiska biomolekylerna används ofta olika övningar i 

undervisningen, där eleverna själva får bygga DNA-molekyler eller proteiner. Som exempel 

kan eleverna få klippa ut delar av nukleotider och bygga A-, C-, G- och T-nukleotider och 

bilda två DNA-strängar som basparar med varandra. Eleverna får på det sättet en 

djupförståelse för hur DNA:t är uppbyggt. Övningen med garnmodellen som beskrivs i 

inledningsavsnittet låter eleverna förstå skillnaden på gen och allel och förstå sambandet 

mellan gen och kromosom. Det finns även animationer lättillgängliga på internet som till 

exempel på YouTube (http://www.youtube.com) och Tour of the Basics (http://learn.genetics. 

utah.edu/content/begin/tour/), där informativa animationer beskriver genetiska begrepp och 

processer. Dessa övningar och animationer är bra komplement till varandra och Ensembl-

övningen. Det som är styrkan hos Ensembl-övningen jämfört med dessa aktiviteter är att den 

hanterar genetiska begrepp och teorier både på nukleotid- och aminosyranivå och högre 

nivåer. Framförallt får eleverna själva följa processen från gen till protein och även bygga en 

del av ett protein från ett mRNA. Navigeringsprocessen och att eleverna har en relativt 

komplicerad uppgift att utföra är också egenskaper hos övningen som gynnar elevernas 

utvecklande av förtrogenhet med denna del av genetiken. 

Reips (2000) föreslagna fördelar, som nämns i introduktion, gäller till största delen även för 

Ensembl-övningen. Om eleverna ges möjlighet att svara digitalt kan statistiska analyser 

utföras på resultaten, övningen kan utföras på distans, t.ex. hemma eller på annan ort, många 

elever kan utföra övningen samtidigt och den är kostnadseffektiv av samma skäl som Reips 

räknade upp. Reips nämner multipla inlämningar och bristen på kontroll som webbaserade 

övningars nackdelar. För Ensembl-övningen är det snarast en fördel med multipla övningar 

eftersom den är tänkt att användas i undervisningssyfte och inte i bedömningssyfte. Eleven 

kan närsomhelst gå tillbaka till övningen och repetera, ompröva sina argument eller öka sin 

förtrogenhet med något begrepp eller någon teori.  

 

Slutsats 

Det här arbetet visar att konkretisering av abstrakta begrepp kan påverka elevers lärande i 

positiv riktning. Övningen som har utformats i den här studien baserad på den redan befintliga 

Ensembl-databasen fungerar som ett verktyg för att visualisera genetiska begrepp på 
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molekylnivå. Eleverna som genomför övningen får möjlighet att befästa sina kunskaper 

genom att skapa minnesbilder av de genetiska begreppen. Lärare och elever som har fungerat 

som informanter i studien var överlag positiva till övningen och testresultaten visade att 

eleverna på kort tid utvecklade sin förståelse för de genetiska begreppen. Det är framförallt 

interaktionen med de biomolekylära modellerna, både i form av illustrationer och nukleotid- 

och aminosyrasekvenser, och den hierarkiska uppbyggnaden av databasen som ligger till 

grund för denna utveckling.  Utöver de pedagogiska fördelarna med övningen så får eleverna 

använda sig av en etablerad forskningsdatabas och få inblick i hur forskare världen över kan 

använda sig av denna i sin forskning. Eleverna i studien var relativt självgående vid 

genomförandet av övningen. De fördelade sysslorna mellan sig och tog hjälp av 

övningspartnern eller eleven vid datorn bredvid. Det var sällan som de frågade läraren eller 

undertecknad om hjälp. Övningen hämmas av att den är baserad på en befintlig databas som 

inte är skapad i ett pedagogiskt syfte. Den skulle sannolikt förbättras av att databasen ersattes 

av ett dataprogram som var utformad som Ensembl-databasen men på ett mer pedagogiskt och 

användarvänligt sätt. 
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Syftet med övningen 

I den här övningen kommer du att komma i kontakt med begreppen kromosomer, gener, 

RNA och proteiner. Övningen är tänkt att ge dig en översikt över dels hur dessa ämnen är 

uppbyggda, dels hur de och andra genetiska begrepp är kopplade till varandra. 

 

En kort introduktion 

Under övningen kommer du att följa det genetiska informationsflödet som är universellt för 

alla levande organismer (Figur 1). En individs celler skapar protein genom att använda RNA 

som mall och RNA genom att använda genen som mall. Våra gener är således receptet för 

våra proteiner och de i sin tur bestämmer våra egenskaper. 

 

 

 

 

Gen  RNA  Protein 
 

 

Figur 1. Det genetiska informationsflödet. 

 

Du kommer att använda en webbaserad databas som heter Ensembl. Det är en databas som 

innehåller genetisk information som forskare från hela världen har bidragit med. När till 

exempel någon forskare har identifierat en ny gen så kan hon eller han lägga in resultaten i 

Ensembl-databasen. Då får alla forskare i hela världen tillgång till informationen om just den 

genen och kan, om hon eller han vill, utnyttja den i sin egen forskning.  

 

För att kunna navigera fritt på Ensembls webbsidor underlättar det att man dels behärskar 

relativt avancerade begrepp och att man är familjär med liknande webbsidor. Därför bör du 

följa övningsinstruktionerna ganska strikt för att det inte ska bli för svårt. Självklart kan du 

undersöka andra delar av webbsidan i mån av tid. 

 

Övningen innehåller ett antal uppgifter som du ska göra. Du kommer inte att bli bedömd på 

denna övning utan det är tänkt att du kommer att ha nytta av den vid kommande 

examinationer. 
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Instruktioner till övningen 

 

Mänskliga arvsmassan 

1. Börja med att gå in på Ensembls webbsida om den mänskliga arvsmassan på adressen 

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Location/Genome. Tänk på att skriva stora 

bokstäver (versaler) där så anges i webbadressen. Den här sidan visar information om 

människans hela arvsmassa (även kallat genom). Överst på sidan illustreras människans 

arvsmassa som innehåller 23 kromosompar. Kromosompar 1 till 22 (endast ena 

kromosomen i paret visas på bilden) finns i samma uppsättning hos båda könen och 

kallas autosomala kromosomer och kromosom X och Y bestämmer individens kön och 

kallas könskromosomer. En kvinna har två X-kromosomer, medan en man har en X-

kromosom och en Y-kromosom. Kromosomerna finns i våra cellers kärna (Figur 2).                          

 

 

 

Figur 2. Illustration av en cell. Kromosomerna finns i cellkärnan. 

 

a. Kan du se något förhållande mellan numreringen av kromosomerna och deras 

storlek? 

b. Vilket storleksförhållande har de båda könskromosomerna? 

  

Cellkärna  
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Fakta 1: Varför är inte kromosomerna på webbsidan formade som X? 

Du kanske är van att se kromosomen som en X-formad enhet. Som du ser på bilden på 

webbsidan så är den istället formad som ett I. Sanningen är att kromosomen är formad som 

ett I största delen av tiden. Kromosomerna är endast X-formade precis innan cellen delar sig, 

vilket är en kortare period i kromosomens livscykel. X-formen kommer sig av att strax innan 

celldelning kopieras kromosomen och de båda kopiorna sitter ihop på mitten ett tag. I det 

här tillståndet har kromosomen dragit ihop sig och blivit tillräckligt kompakt så att den kan 

observeras i ett mikroskop. Vid vanlig celldelning separeras därefter de båda 

kromosomkopiorna, som kallas för kromatider, och går till varsin cellkopia.  

 

Kromosomen 

Varje kromosom består av en mycket lång DNA-spiral (DNA-helix) som är lindad kring 

tusentals proteiner (se Figur 3 och Fakta 2). Storleken på en DNA-molekyl mäter man i 

antalet nukleotider eller antalet baser (kvävebaser). Eftersom varje nukleotid innehåller en 

kvävebas (se Figur 4) så är antalet nukleotider lika med antalet baser. DNA-spiralen 

innehåller två DNA-molekyler (DNA-strängar) som är bundna mellan de båda molekylernas 

kvävebaser (se Figur 5).  Ena DNA-strängens kvävebaser bildar par med kvävebaser från den 

andra DNA-strängen, s.k. basparning. Därför brukar man mäta längden hos en DNA-spiral i 

baspar (bp). En DNA-spiral som är 100.000.000 bp lång har alltså 100.000.000 nukleotider på 

vardera DNA-sträng. 

 

Eftersom kvävebasen A alltid bildar par med T och kvävebasen C alltid med G kan man 

genom att veta ordningen på kvävebaserna på ena DNA-strängen lista ut ordningsföljden av 

kvävebaserna på andra strängen. Man kallar detta för att DNA-strängarna är komplementära 

(se Figur 5). 

c. Om nukleotidsekvensen på ena strängen i en DNA-spiral är ATGCAAGCC, hur ser 

den andra strängen ut? 

 

Fakta 2: Hur är DNA uppbyggt? 

DNA-molekylen är uppbyggd av fyra olika nukleotider, A, C, G och T. Varje nukleotid består 

av en sockerdel (ribos), en kvävebas och en fosfatgrupp (se Figur 4). De fyra olika 

nukleotiderna i en DNA-molekyl skiljer sig endast i dess kvävebas. Nukleotiden kan innehålla 

en av fyra olika kvävebaser, adenin (A), cytosin (C), guanin (G) och tymin (T). 
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Figur 3. En schematisk bild på hur kromosomen är uppbyggd av DNA och proteiner. DNA-spiralen 

högst upp visas som ett snöre i de undre illustrationerna. Bollarna motsvarar proteiner. 

 

 

 

 

Figur 4. Nukleotidens strukturformell. Det som skiljer DNA:ts fyra nukleotider från varandra är 

kvävebasens utseende. I detta fall visas kvävebasen adenin (A). 

 

Fosfatgrupp 

Ribos 

 

Kvävebas 
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Figur 5. De komplementära DNA-strängarna binds samman mellan kvävebaserna. De blåa cirklarna 

runt bokstaven P motsvarar fosfatgrupperna, de blåa pentagonerna sockergrupperna och de gröna 

delarna kvävebaserna. Basen A binds till T och C till G. 

 

2. Under bilden med kromosomer på webbsidan finns information om människans 

arvsmassa listad. Svara på följande frågor utifrån den listan. 

a. Hur stor är människans arvsmassa (se raden med texten base pairs)? 

b. Hur många kända protein-kodande gener innehåller arvsmassan? 

c. Alla gener kodar för RNA. Däremot kodar inte alla RNA:n för proteiner. De RNA-

molekyler som kodar för proteiner kallas för mRNA. Exempel på RNA-molekyler 

som inte kodar för något protein är tRNA och rRNA som är aktiva substanser vid 

proteinsyntesen. Hur många gener i arvsmassan genererar bara RNA och inte 

proteiner (se raden med texten RNA genes)? 

d. Hur många olika RNA-molekyler (även kallade transkript) produceras totalt av 

människans alla gener (se Gene transcripts)? 

e. Hur många RNA-molekyler produceras det i genomsnitt per gen. Totala antalet 

gener får du om du addera svaren på frågorna 2b och c. Senare i övningen 

kommer du att få en förklaring till varför gener kan producera flera olika RNA-

molekyler. 

f. Pseudogener är gener som inte längre fungerar på grund av mutationer eller 

någon annan genetisk process. Pseudogener kan till exempel vara gamla gener 

som våra förfäder har behövt, men som vi klarar oss utan. Hur många 

pseudogener har människan? 
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3. Nu ska du undersöka en kromosom lite närmare. Klicka på kromosom 4 i bilden på 

webbsidan och välj ”chromosome summary”. På sidan ser du kromosom 4 både 

liggandes och ståendes. Under de båda bilderna följer lite statistik om kromosom 4. 

a. Hur lång är kromosom 4? 

b. Hur många kända protein-kodande gener har kromosom 4? 

 

4. Zooma in på kromosom 4 genom att klicka på det grå bandet vid position q13.3 på den 

stående kromosomen och välj länken 4:70400000-76300000. Överst på sidan ser du var 

någonstans på kromosomen du befinner dig. Under den bilden finns ett diagram som 

visar en översikt av denna region på kromosom 4. De röda boxarna i diagrammet är de 

olika protein-kodande generna i området. Längden på boxen motsvarar längden på 

genen. I verkligheten skiljer det ingenting mellan generna och andra regioner på 

kromosomen förutom ordningen på nukleotiderna. Det finns sofistikerade dataprogram 

som är relativt bra på att hitta generna utifrån kromosomens nukleotidsekvens. 

 

Lägg märke till hur stor skillnad det är på genernas längd och hur tätt generna ligger på 

kromosomen. De flesta gener kodar för proteiner. Ändå hävdar forskarna att det bara är 1,5 

% av människans arvsmassa som kodar för proteiner. Under tiden som du gör fortsättningen 

av övningen kan du fundera på hur detta kan komma sig om denna del av kromosom 4 är 

representativ för hela arvsmassan? 
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Genen 

 

5. Klicka på den största genen som heter SLC4A4 och välj ENSG00000080493. Överst på sidan 

ser du genens namn och Ensembls identifikationsnummer (ID-nummer) för genen. 

Kontrollera att du har kommit till rätt gen. 

a. På vilken kromosom sitter SLC4A4-genen? 

 

Strax under gennamnet står namnet på proteinet som skapas utifrån denna gen. Klicka på 

länken efter namnet (Source: UniProtKB/Swiss-Prot Q9Y6R1). 

b. Vad är genproduktens rekommenderade namn? 

c. Under rubriken General annotations beskrivs proteinets funktion. I enklare 

termer kan man säga att proteinet transporterar natriumjoner och 

vätekarbonatjoner in och ut ur cellen för att reglera pH i cellen. Lite längre ned på 

webbsidan (se Involvement in disease) kan du läsa vad som skulle hända om den 

genen inte skulle fungera. Där står det att en defekt gen skulle leda till renal 

tubular acidosis (renal tubulär acidos på svenska). Sök i Wikipedia efter ”renal 

tubulär acidos” och förklara kort vad sjukdomen innebär. 

 

Människan har dubbel uppsättning av alla autosomala gener, dvs. de som finns på 

kromosompar 1 till 22. Det finns alltså två kopior av genen SLC4A4, en på vardera 

kromosomen i det fjärde kromosomparet. Dessa två kopior kallas för genens alleler. Även 

om en av allelerna av SLC4A4 är defekt så kan det räcka med att den andra allelen är intakt 

för att sjukdomen inte ska bryta ut. 

d. Om två alleler är olika, vad hos allelerna är det då som skiljer sig? 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Summary?db=core;g=ENSG00000080493;r=4:70400000-76300000
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9Y6R1
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RNA (Genens transkript) 

 

6. Gå tillbaka till webbsidan som handlar om den aktuella genen SLC4A4 (URL: 

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Summary?db=core;g=ENSG00000080493

;r=4:70400000-76300000). Strax under informationen om genens position på sidan syns 

en tabell. I tabellen kan du se att det finns fyra olika transkript (RNA) och fyra olika 

proteiner som har sitt ursprung i SLC4A4-genen. SLC4A4-genen används som ritning för 

att bygga de fyra transkripten som i sin tur används som ritningar för att bygga de fyra 

proteinerna. 

 

Vad är då skillnaden mellan DNA och RNA? Båda består av byggstenar som kallas för 

nukleotider. Även om DNA:ts och RNA:ts byggstenar kallas för samma sak skiljer de sig en 

aning från varandra (Figur 6). RNA:ts nukleotider har en OH-grupp på sockerdelen medan 

DNA:ts nukleotider har två OH-grupper. Detta gör att DNA:t ofta består av två DNA-strängar 

som är bundna längs med varandra (Figur 5) i form av en dubbelspiral, medan RNA:t bara 

består av en enkel RNA-sträng. Man säger att RNA:t är enkelsträngat. 

 

I tabellen på webbsidan finns det alltså fyra RNA:n som har sitt ursprung i SLC4A4-genen. 

Hur kan det komma sig? Genen ser ju likadan ut i alla fyra fallen. Svaret finns längre ned på 

samma webbsida. Under rubriken Transcripts finns ett diagram där de fyra transkripten syns 

i form av små röda vertikala streck sammanlänkade av röda horisontella streck. De vertikala 

strecken representerar exonerna (se Fakta 3). Tjockleken på strecken motsvarar längden på 

exonerna. Mellan exonerna finns intronerna. 

 

 

                
 

Figur 6. Illustration av DNA:ts och RNA:ts nukleotider. Nukleotiderna är identiska förutom att RNA:ts 

nukleotid har en OH-grupp på sockerdelen (ribosdelen) där DNA:ts nukleotid har en väteatom. 

Skillnaden är markerad med pilar. 

 

 

 

OH 

DNA:ts nukleotid RNA:ts nukleotid 

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Summary?db=core;g=ENSG00000080493;r=4:70400000-76300000
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Summary?db=core;g=ENSG00000080493;r=4:70400000-76300000
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Fakta 3: Vad är introner, exoner, moget och omoget mRNA och splitsning? 

Hos eukaryoter, t.ex. växter och djur, måste det bildade mRNA:t (även kallat det omogna 

mRNA:t) först göras om till ett moget mRNA, genom att vissa delar av mRNA:t klyvs bort, 

innan cellen använder den som mall för att tillverka protein. Denna process kallas splitsning. 

De delar som tas bort kallas för introner och de som är kvar och bildar det mogna mRNA:t 

kallas för exoner. 

 

 

a. Vad är det som skiljer de fyra transkripten åt (jämför dem noga)? 

 

Precis som generna ser det omogna mRNA:t (se Fakta 3) likadant ut i alla fallen. Det som 

händer är att olika delar av det omogna mRNA:t klyvs bort i de olika fallen. En specifik del av 

en gen kan vara en exon ibland och tillhöra en intron ibland. De olika varianterna kan uppstå 

i samma cell vid olika tider eller i olika celler beroende på cellens funktion. 

 

b. Att transkripten från en och samma gen kan se olika ut beror alltså på att det 

omogna mRNA:t kan splitsas på olika sätt. Hur kommer det sig att proteinerna 

som härstammar från samma gen ser olika ut? 

 

7. Nu ska vi titta närmare på ett av de fyra transkripten. Klicka på transkript 

ENST00000264485 i tabellen överst på sidan. Under rubriken Transcript summary ser du 

ett diagram över det omogna mRNA:t med exoner och introner utmärkta. Överst i 

diagrammet syns längden på detta mRNA. 

a. Hur långt är det omogna mRNA:t? 

 

Under diagrammet med exoner och introner finner du lite statistik över transkriptet. Ordet 

Exons markerar antalet exoner som det omogna mRNA:t består av, Transcript length visar 

hur långt det mogna mRNA:t är och Translation length visar hur många aminosyror 

(residues) proteinet består av som bildas från detta transkript. 

b. Hur många exoner har det omogna mRNA:t? 

c. Hur lång är det mogna mRNA:t? 

d. Hur många aminosyror består proteinet av som bildas från detta mRNA? 

e. Hur mycket mindre är det mogna mRNA:t jämfört med omogna mRNA:t i 

procent? 

 

Klicka på Exons i vänstra panelen. Längre ned på sidan ser du nu nukleotidsekvensen för det 

omogna mRNA:t uppdelad på introner (blå text) och exoner (lila och svart text). Endast en 

liten del av intronernas nukleotidsekvens visas. Den svarta delen av exonerna kodar för 

proteinet medan den lila delen inte avkodas till proteinet. Som du kanske vet är RNA-

molekylen uppbyggd av nukleotiderna A, C, G och U. Istället för T som hos DNA har alltså 
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RNA nukleotiden U. På webbsidan används tyvärr nukleotiden T, vilket kan vara förvirrande. 

Anledningen är troligtvis att RNA:ts nukleotidsekvens har bestämts genom att man först har 

gjort om RNA:t till ett cDNA (se Fakta 4 för definition av ett cDNA). 

f. Vilket är det största exonet i detta transkript? 

g. Vilket är det största exonet som kodar för delar av proteinet i detta transkript? 

 

8. Nu ska du göra det omogna mRNA:t till ett moget mRNA genom att klicka på ordet cDNA 

i den vänstra panelen (i Fakta 4 får du reda på vad ett cDNA är). Nu har alla introner 

försvunnit och exonerna har fogats ihop till ett moget mRNA. Den starkt gula färgen 

indikerar de delarna av mRNA:t som inte kodar för proteinet. Den resterande delen är 

mallen eller ritningen för proteinet som ska byggas. De alternerande blåa och svarta 

delarna av den kodande delen motsvarar de olika exonerna som nu har kopplats 

samman. De alternerande vita och svagt gula delarna motsvarar mRNA:ts olika kodon (se 

Fakta 5 för definition av ett kodon). Figur 7 visar vilket kodon som kodar för vilken 

aminosyra. 

a. Vilka aminosyror kodar de fem första kodonerna för? Tänk på att den första delen 

av mRNA:t inte kodar för något protein. 

b. Vad kodar mRNA:ts allra sista kodon för? Tänk på att den sista delen av mRNA:t 

inte kodar för något protein. 

 

Det första kodonet är nästan alltid ATG och kallas för ett startkodon, den kodar för Metionin 

(M) som oftast klyvs bort efter att proteinet har skapats. Det sista kodonet är alltid någon av 

de tre stoppkodonen TGA, TAG eller TAA (se Figur 7). 

c. I uppgift 7d svarade du på hur många aminosyror proteinet bestod av. Utifrån det 

svaret, räkna ut hur många nukleotider av RNA:t som kodar för detta protein? 

Tips: tre nukleotider kodar för en aminosyra. 

d. Hur stor andel av det omogna mRNA:t kodar för protein? 

e. I avsnitt 4 ombads du att fundera över hur det kan komma sig att endast 1,5 % av 

människans arvsmassa kodar för protein trots att genernas andel av kromosomen 

är mycket större än så. Vad har du kommit fram till? 

 

 

 

Fakta 4: Vad är ett cDNA? 

Ett cDNA är en DNA-molekyl som har tillverkats med RNA som mall. Detta kallas för omvänd 

transkription. Retrovirus vars arvsmassa består av RNA istället för DNA tillverkar cDNA:n från 

sitt RNA. DNA är lättare att arbeta med i laboratoriet än RNA. Därför använder man ofta 

cDNA istället för det ursprungliga mRNA:t när man till exempel ska bestämma ordningen på 

nukleotiderna i mRNA:t. 
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Fakta 5: Vad är ett kodon? 

Ett kodon är tre nukleotider i en följd på en gen eller RNA och som kodar för en specifik 

aminosyra (proteinets byggsten). Det är dessa kodon som avkodas när proteinet tillverkas. I 

Figur 7 ser du vilka aminosyror som kodas av vilka kodon. Till exempel så kodar TTA för 

aminosyran L och CAT för aminosyran H. 

 

 

 

                

  T C A G   

T F S Y C T 

  F S Y C C 
  L S STOP STOP A 

  L S STOP W G 

C L P H R T 

  L P H R C 

  L P Q R A 

  L P Q R G 

A I T N S T 

  I T N S C 

  I T K R A 

  M T K R G 

G V A D G T 

  V A D G C 

  V A E G A 

  V A E G G 

 
Figur 7. Den genetiska koden. Avkodningen av ett kodon görs på följande sätt: Hitta den vänstra 

nukleotiden i kodonet i den ytterst vänstra kolumnen, den mittersta nukleotiden i den översta raden 

och den högra nukleotiden i den ytterst högra kolumnen. Den aminosyra som har gemensam 

brytpunkt med dessa tre nukleotider är den som kodonet kodar för. 
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Protein 

 

9. Nu ska vi se hur proteinet ser ut som transkriptet (ENST00000264485) kodar för. Klicka 

på Protein i den vänstra panelen. Proteinets aminosyrasekvens syns med aminosyrorna 

angivna med en enbokstavskod. 

a. Kontrollera ditt svar på fråga 8a med de fem första aminosyrorna i proteinet. 

Stämmer det? 

 

Som för alla proteiner är aminosyrakedjan linjär, den är ogrenad. När väl proteinet är färdigt 

så attraheras och repelleras de olika aminosyrorna i proteinet så att det veckas på ett 

bestämt sätt. På så sätt får den sitt speciella utseende och därmed speciella funktion. Figur 8 

visar en schematisk bild av ett annat proteins tredimensionella struktur. Proteiner kan delas 

in i olika funktionella grupper. De flesta proteiner är enzymer som påskyndar kemiska 

reaktioner i cellen. Varje enzym är specialist på en typ av reaktion. Andra proteiner kan vara 

strukturproteiner, som ger stadga åt celler och vävnader, reglerande proteiner, som styr 

olika processer i och utanför cellen, transportproteiner, som transporterar ämnen från en 

plats till en annan (t.ex. in och ut ur en cell), försvarsproteiner, som till exempel antikroppar i 

immunförsvaret och förrådsproteiner, som lagrar ämnen och frigör de vid behov. 

b. Vilken av ovanstående proteintyper tycker du proteinet som genen SLC4A4 kodar 

för tillhör? Namn och funktion på proteinet hittar du i svaret till uppgift 5a och i 

uppgift 5b. 

c. I uppgift 5b framgick vad som händer med en människa där genen SLC4A4 är 

defekt. Om en mutation från nukleotiden G till T sker i andra kodonet efter start-

kodonet (se uppgift 8a), dvs. ATG GAG GAT GAA GCT blir ATG GAG TAT GAA GCT, 

hur fortplantar sig felet via RNA och protein till att cellen inte fungerar som den 

ska och personen som har denna sjukdom behöver äta alkalitabletter för att må 

bra? 

 

 
Figur 8. Schematisk illustration av ett proteins tredimensionella struktur. 



Bilaga 2  Joakim Westberg 

47 

 

Bilaga 2: Lärarinstruktioner 

 

Instruktioner för lärare inför den webbaserade övningen ”En resa i 

kromosomens, genens och proteinets värld” 
 

 

Forskning visar att elever har svårt att förstå genetiska begrepp. Bland annat beror det på att 

begreppen ofta är abstrakta. Den här övningen är främst till för att få eleven mer förtrogen 

med olika biomolekylers strukturer och förstå sambandet mellan dem. 

 

För att eleverna ska få ut så mycket av övningen som möjligt bör de ha fått följande begrepp 

förklarade för sig innan övningen: 

 

 DNA 

 RNA 

 Protein 

 Arvsmassa 

 Kromosom 

 Gen 

 Det genetiska informationsflödet: 

DNA -> RNA -> Protein 

 Transkription och translation 

 Cell 

 Nukleotid - kvävebas 

 Kodon 

 Aminosyra 

 Allel 

 Intron – exon 

 

I övningsinstruktionerna finns en tabell (Figur 7) som visar vilket kodon som ger upphov till 

vilken aminosyra. Denna tabell bör eleverna få förklarad innan övningen även om en kort 

förklaring finns i instruktionerna. 

 

I övningsinstruktionerna repeteras vissa begrepp som listas ovan för att alla elever ska ha 

chans att repetera och förstå dessa. Andra begrepp som inte anses vara nödvändiga för 

övningen men som nämns i instruktionerna är definierade i s.k. faktarutor. 

 

Grundtanken med övningen är inte att eleverna ska bedömas utifrån övningen utan att 

eleverna ska få bekanta sig med en del genetiska begrepp så att det blir lättare för dem att 

förstå dessa abstrakta begrepp. 

 

Övningen är tänkt att utföras två och två vid en dator som är uppkopplad mot internet. 

Tanken är att varje par ska ha möjlighet att diskutera med varandra om saker som är oklara 

eller något de tycker är intressant. 
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Eftersom webbsidorna inte är gjorda för att vara pedagogiska kan komplexiteten i layouten 

avskräcka eleverna innan de ens har börjat. Därför är det viktigt att läraren berättar lite om  

vad Ensembl-databasen används till och att instruktionerna i övningen är så pass informativa 

så att det är lätt att navigera bland webbsidorna. Ensembl-databasen är en databas som 

innehåller genetisk information som forskare från hela världen har bidragit med. När till 

exempel någon forskare har identifierat en ny gen så kan hon eller han lägga in resultaten i 

Ensembl-databasen via en administratör för databasen. Resultaten kan t.ex. vara i form av 

nukleotid- och aminosyrasekvenser och funktionsbestämning av en gen eller motsvarande. 

Då får alla världens forskare tillgång till informationen om just den genen och kan utnyttja 

den i sin egen forskning. Ett exempel på forskningsprojekt som använder sig av Ensembl-

databasen är The Swedish Human Proteome Resource (HPR) som är ett samarbetsprojekt 

mellan KTH Bioteknologi och Rudbecklaboratoriet, Uppsala universitet. I projektet tar 

forskare fram antikroppar för människans alla proteiner för att lokalisera dessa proteiner i 

människans olika celler och även ett flertal cancerceller. Först tar forskarna fram 

gensekvenserna ur Ensembl-databasen. Därefter designar de PCR-primrar som ska användas 

vid amplifiering av genen. Endast en liten del av genen amplifieras och denna del uttrycks 

därefter till ett protein i E. coli-celler för att sedan renas fram och användas för framställning 

av antikroppar. Dessa antikroppar kan hybridiseras till olika celltyper och användas som 

markörer för at lokalisera proteinet som den aktuella genen kodar för. Mer information om 

detta projekt finns på webbsidan http://www.proteinatlas.org/. 

 

Om någon annan gen önskas användas kan man söka efter den om man vet gennamnet eller 

ibland sjukdomen eller egenskaper som den orsakar. Högst upp i högra hörnet på Ensembls 

webbsida finns en ruta med sökfunktion där man kan skriva in ett gennamnet eller något ord 

som man tror kan leda till genen. På resultatsidan som följer kan man klicka på siffran 

framför ”Homo sapiens” i vänstra spalten eller på siffran framför ”Gene” i högra spalten. Då 

får man ofta ett antal alternativa gener. Om man är osäker på vilken gen som är rätt så är 

det sannolikt det översta alternativet om man har använt ett bra sökord. 

 

I uppgift 5c i övningen ombeds eleven att söka information om sjukdomen som orsakas av 

den defekta genen i wikipedia. Om man vill veta mer om sjukdomen kan man gå till OMIM:s 

(Online Mendelian Inheritance in Man) webbsida genom att klicka på länken med en MIM-

kod (i övningen är denna kod MIM:604278) vid rubriken Involvement in disease. Därfirån kan 

man klicka sig vidare till den information man är ute efter. 

 

Om man vill veta mer om sjukdomen som genen i övningen orsakar kan man läsa artikeln 

Physiologic and molecular aspects of the Na(+):HCO(3-) cotransporter in health and disease 

processes skriven av Soleimani och Burnham i tidskriften Kidney International (år 2000, vol 

57, sid. 371-384) som finns gratis på adressen http://www.nature.com/ki/journal/v57/ 

n2/full/4491343a.html. 

 

http://www.proteinatlas.org/
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När eleven har genomfört övningen kan hon eller han söka vidare efter andra gener och 

jämföra med varandra. I tabellen nedan är några förslag på gener som orsakar relativt kända 

sjukdomar listade. 

 

 

Sjukdom gen protein 

Huntingtons sjukdom htt huntingtin 

Cystisk fibros cftr ATP-bindande transportprotein 

Alzheimer app amyloid precursor protein 

Sickelcellanemi hbb hemoglobin S 

 

 

Det går att förlänga övningen till att studera fylogenetiska träd skapade med den gen man är 

intresserad av. Direkt efter uppgift 5a kan man klicka på Gene Tree (image) i vänstra panelen 

på webbsidan för att få upp trädet. Om man vill få information om de olika arterna i trädet 

kan man klicka på artnamnen och välja länken med artnamnet. Kluster med avlägsna arter är 

komprimerade. Om man vill ha information om arterna i dessa kluster kan man klicka på de 

grå trekanterna i trädet och välja ”expand this sub-tree”. 

 

Förslag på svar till övningen (med reservation för ändringar pga. att databasen är dynamisk): 

1a. Kromosomen är numrerad efter sin storlek förutom för kromosom 20 och 22 som är 

något större än föregående kromosom. 

1b. X-kromosomen är ungefär tre gånger så stor som Y-kromosomen. 

1c. GGCTTGCAT. Om övningen görs tidigt i kursen kanske eleverna inte känner till att DNA-

strängarna läses av i motsatt riktning till varandra. I sådana fall kan även svaret 

TACGTTCGG accepteras. 

2a. 3.272.480.989 bp. 

2b. 23.438 gener. 

2c. 6.407 gener. 

2d. 140.426 RNA-molekyler. 

2e. 4,7 RNA-molekyler. 

2f. 12.346 pseudogener. 

3a. 191.154.276 bp. 

3b. 905 gener. 

5a. Kromosom 4. 

5b. Electrogenic sodium bicarbonate cotransporter 1. 

5c. Det är en njursjukdom som gör att urinets pH blir för högt och blodets pH för lågt. 

Patienten behandlas med alkalitabletter. 
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5d. Det är nukleotidsekvensen på genen som är olika. 

6a. SLC4A4-002 innehåller alla exoner, medan de andra transkripten saknar exonerna i de 

inringade områdena i figuren nedan.  

 

 

 
 

6b. Det beror på att proteinerna skapas utifrån de fyra olika transkripten (mRNA:n).  

7a. 384,80 kb. 

7b. 26 exoner. 

7c. 7.693 bp. 

7d. 1.079 aminosyror. 

7e. 2,0 %. 

7f. Exon 26. 

7g. Exon 14. 

8a. MEDEA. 

8b. Stopp. 

8c. 3.237 nukleotider. 

8d. 3.237/384.800 = 0,84 % 

8e. Intronerna hos generna är inte medräknade, vilka i regel utgör en mycket stor del av

 genen. 

9a. MEDEA. 

9b. Transportprotein. 

9c. Nukleotidsekvensen för det defekta RNA:t blir AUG GAG UAU GAA GCU istället för AUG 

GAG GAU GAA GCT. Aminosyrasekvensen för det defekta proteinet blir MEYEA istället 

för MEDEA.  Den felaktiga aminosyran hos det defekta proteinet stör veckningen av 

proteinet så att den får en felaktig form och således inte fungerar som den ska. Det här 

gör att transporten av natriumjoner och vätekarbonatjoner inte sker som det ska, vilket 

leder till för höga pH-värden i urinet och för låga pH-värden i blodet.
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Bilaga 3: Utvärdering av diagnostiska testet 

 

Utvärdering av det diagnostiska test som utfördes av en klass i årskurs 2 

inför den webbaserade övningen 

 

Nedan följer en sammanställning av elevernas svar på de olika frågorna. Svaren är indelade i 

fyra kategorier, rätt, delvis rätt och otillfredsställande svar samt svar saknas. Om fler elever 

har skrivit liknande svar så har de svaren lagts ihop till ett svar i sammanställningen. Siffrorna 

inom parantes efter ett svar visar hur många elever som har svarat på liknande sätt. Om svaret 

är unikt för en elev har det inte indikerats med någon siffra. 

 

1. Vad består kromosomen av? 

Rätt svar: 

a. DNA. (8) 

b. Gener. 

c. DNA och protein. 

d. DNA-kedjor som är ihoprullade. (2) 

e. DNA-strängar lindande runt proteiner och ihoppackade. 

 

Delvis rätt svar: 

 

Otillfredsställande svar: 

f. Protein. (4) 

 

Svar saknas: 

g. Inget svar. (7) 

 

2. Vad är DNA? Vad heter dess beståndsdelar (byggstenar) med ett gemensamt namn? 

Vad heter de olika beståndsdelarna (förkortningarna räcker)? 

Rätt svar: 

a. Kvävebaser A,C,G och T. (2) 

b. Nukleotider A,C,G och T. (1) 

c. DNA består av fosfor, socker och kvävebaser (A, T, C, G) och kallas för 

nukleotider. 

d. Deoxyribonuklein. DNA består av kormosomer, eukaryota och prokaryota. 

Består av kvävebas. fosfatdel, A,C,T,G. 
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e. Fosfat, socker och en kvävebas (T,A,C,G). DNA är mall för 

proteintillverkning. (2) 

f. DNA är det som bestämmer vilka proteiner som ska tillverkas och därför också 

hur vi ska se ut m.m. Beståndsdelarna är nukleotider (fosfor, glukos och 

kvävebaser) kvävebaserna är A,C,G,T.  

 

Delvis rätt svar: 

g. DNA är arvsmassan, den del av cellen där generna sitter, vilka bestämmer 

vilka protein som ska tillverkas. Beståndsdelarna är generna. Finns fyra 

bokstäver som är förkortningen för dessa och då de sitter ihop i olika 

kombinationer så blir de olika gener. 

h. Det som bygger upp oss, den ultimata byggstenen. Nukleider. fosfater, glukos, 

kvävebaser (ACGT). 

i. T – A, C – G. (2) 

j. DNA är cellernas informationskälla och består av olika proteiner. 

Byggstenarna i ett DNA är glukos, fluorid och olika vätebaser ACGT. 

k. DNA är repstege liknande strängar som innehåller information om hur celler 

ska fungera. De är uppbyggda av fosfat, socker och kvävebindningar. 

 

Otillfredsställande svar: 

l. DNA består av proteiner. 

m. Arvsmassa. 

n. DNA är koden för hur kroppen byggs upp. 

o. Det som bestämmer hur våra gener ser ut, beter sig. (2) 

p. Proteiner som ser ut som en spiralstege. A,C,G,T. 

 

Svar saknas: 

q. Inget svar. (2) 

 

3. Hur många DNA-molekyler (DNA-strängar) har varje kromosom, som inte befinner 

sig på celldelningsstadiet? 

Rätt svar: 

a. 2. (6)  

 

Delvis rätt svar: 

b. 1. (2) 

 

Otillfredsställande svar: 

c. 3. (2) 

d. Ca 100-100.000, varierar från person till person. 

e. Många. 

f. 21. 
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Svar saknas: 

g. Inget svar. (9) 

 

4. i) Vad är en gen?  

Rätt svar: 

a. En gen kodar för ett speciellt protein. (3) 

b. En gen bestämmer våra egenskaper och karaktärsdrag. 

c. En gen är en mall för ett visst protein. En gen kan vara 100-100.000 

kvävebaser. 

 

Delvis rätt svar: 

d. En gen är ett par bokstäver som sitter ihop i olika kombinationer. 

 

Otillfredsställande svar: 

e. Arvsmassa, proteiner. 

f. Proteinkoder bildar gen. 

g. Ett kromosompar, består av två kromosomer. 

h. Den består av proteiner. (2) 

i. En gen är någonting som talar om hur vår arvsmassa ska se ut. 

 

Svar saknas: 

j. Inget svar. (10) 

 

4. ii) Vad består genen av? 

Rätt svar: 

a. DNA. (8) 

 

Delvis rätt svar: 

b. En gen består av fosfor, vätebindningar och socker. 

 

Otillfredsställande svar: 

 

Svar saknas: 

c. Inget svar. (13) 

 

5. Vilken fysisk koppling har genen till kromosomen? 

Rätt svar: 

a. Generna finns i kromosomerna. (5)  
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Delvis rätt svar: 

 

Otillfredsställande svar: 

b. Sitter i cellkärnan. 

c. Kromosomen finns i genen. 

 

Svar saknas: 

d. Inget svar. (15) 

 

6. Hur många kromosomer har människan? 

Rätt svar: 

a. 46, 23 par. (7) 

b. 46. (11) 

c. 46, 47 om man har Downs syndrom. (1)  

 

Delvis rätt svar: 

 

Otillfredsställande svar: 

d. 48. 

e. 64. 

 

Otillfredsställande svar: 

f. Inget svar. 

 

7. Ungefär hur många gener har människan? 

Rätt svar: 

a. 25.000-30.000. (6)  

 

Delvis rätt svar: 

b. 35.000- 50.000. (3) 

 

Otillfredsställande svar: 

c. 100-100.000. (2) 

d. Massor. 

e. 23. 

f. Några tusen. 

g. 3 miljarder. 

h. 50 miljoner. 

 

Svar saknas: 

i. Inget svar. (6) 
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8. i) Vad är ett RNA?  

Rätt svar: 

a. RNA är nästan som DNA men har bara en sträng och använder kvävebasen U 

istället för T. (2) 

 

 

Delvis rätt svar: 

b. Ribonukleinsyra. Enkelsträngig helix med kvävebaser av fosfat osv. Har U 

istället för A. 

 

Otillfredsställande svar: 

c. RNA är en halv DNA-sträng med en utbytt de, T mot U. 

d. Det är en kopia av DNA. 

e. RNA är ett DNA fast enkelsträngigt. (6) 

f. RNA är ribonuklein.  

g. Som DNA fast bara ett sträck.  

h. När en gen delat på sig -> ena remsan.  

i. Det finns tre olika sorters RNA: mRNA, tRNA och rRNA. 

 

Svar saknas: 

j. Inget svar. (7) 

 

 

8. ii) Vad består RNA:t av?  

Rätt svar: 

a. Består av kvävebaser. (3) 

b. Består av fosfor, kväve och socker. 

 

Delvis rätt svar: 

 

Otillfredsställande svar: 

c. Består av endast en sträng. (2) 

d. Består av kromosomer. 

e. RNA består av protein. (2) 

f. RNA består av glukos, fluorid och vätebaser som är motsatsen till den andra 

delen av kedjan. 

g. Det består av DNA. 

 

Svar saknas: 

h. Inget svar. (11) 

 

8. iii) Vad har RNA för funktion? 

Rätt svar: 
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a. RNA används för att kopiera DNA. (2) 

b. De spelar en viktig roll för att DNA-koden i kärnan ska kunna översättas till 

proteiner i cytoplasman. 

c. Det används för att koda om DNA till protein. (2) 

d. Funktion= när DNA ska kopieras. (2) 

e. Skapar proteiner. 

f. Funktion = åka till ribosomen för att göra protein. 

g. Fabrik för protein. 

 

Delvis rätt svar: 

h. RNA kopierar DNA för att kunna bilda proteiner. 

 

Otillfredsställande svar: 

i. Åker ut från kärnan. 

j. Den kopieras och sedan producerar ribosomerna i cellerna en ny matchande 

remsa. 

Svar saknas: 

k. Inget svar. (9) 

 

 

9. Vad är exon och intron? 

Rätt svar: 

a. Exon bildar endast protein. Intron kodar inte för protein. (1)  

 

Delvis rätt svar: 

 

Otillfredsställande svar: 

b. Färgen.  

c. Något går in och ut i cellen. 

 

Svar saknas: 

d. Inget svar. (19) 

 

10. Vad är det för skillnad på ett omoget och ett moget RNA? 

Rätt svar:  

 



Bilaga 3  Joakim Westberg 

57 

 

Delvis rätt svar: 

a. Ett moget RNA är färdig att läsas. 

 

Otillfredsställande svar: 

b. Omoget kanske är innan enzymet börjar sätta på proteiner och ett moget då 

processen från RNA till DNA kan påbörjas. 

c. Omoget RNA fungerar inte. 

d. Ett omoget RNA är inte fullt kopierat från DNA:t (en sida). Moget RNA är 

fullt kopierat och redo att förena sig med ett annat RNA. 

e. Färgen. (1) 

 

Svar saknas: 

f. Inget svar. (17) 

 

11. i) Vad är ett protein?  

Rätt svar: 

a. Ett protein är långa aminosyrakedjor. 

 

Delvis rätt svar: 

b. Protein är vår byggsten. (2) 

c. Hemoglobin är ett protein. 

d. Kan vara enzymer. 

e. Det är t.ex. hud och hår. Det är även hemoglobin (röda blodkroppar) och 

enzymer. 

 

Otillfredsställande svar: 

f. Protein är olika gener. 

g. mRNA. 

h. Olika enzymer som är bundna till varandra. 

 

Svar saknas: 

i. Inget svar. (13) 

 

11.  ii) Vad består proteinet av? 

Rätt svar: 

a. Aminosyror. (7) 

 

Delvis rätt svar: 

 

Otillfredsställande svar: 

b. Protein består av fosfor, kväve och socker. 

c. Protein är olika gener. 
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Svar saknas: 

d. Inget svar. (13) 

 

 

11. iii) Vilka funktioner kan proteinet ha? 

Rätt svar: 

a. Bestämmer det mesta i cellen; Enzymer, vad som går in eller ut ur 

cellmembranet osv. 

b. Olika proteiner bygger olika delar i kroppen. (4) 

c. Bygger upp DNA. Bygger muskler. 

d. Kan vara enzymer som är de som skickar signal om DNA-delning. 

e. Bygger upp cellerna. 

f. Ett protein kan bygga upp muskler, är t.ex. hud och hår. Även hemoglobin 

(röda blodkroppar) och enzymer, bryter ner t.ex. maten vi äter. 

g. Protein bygger upp kroppens muskler. 

 

Delvis rätt svar: 

 

Otillfredsställande svar: 

h. Proteinet har olika specialiseringsområden. 

i. Ger näring till olika organismer. 

j. Det gör det mesta i kroppen. 

k. Den bildar specialiserade celler. 

 

Svar saknas: 

l. Inget svar. (8) 

 

 

12. Vad är det för samband mellan gener och proteiner förutom att de ibland är bundna till 

varandra? 

Svar: 

Rätt svar: 

a. Gener kodar för proteiner. (2) 

b. Gener bildas av proteiner. 

c. Proteiner bestämmer hur gener fungerar och gener bestämmer hur proteiner 

fungerar. 

d. Proteiner byggs med hjälp av gener. Det är generna som bestämmer vilket 

protein som ska bildas. Proteinerna behöver gener och gener behöver proteiner. 

(2) 

e. Om generna inte skulle fungera i t.ex. en nervcell så skulle inte signaler kunna 

skickas från hjärnan till resten av kroppen. Då skulle t.ex. proteinet 

hemoglobin inte fungera och det innebär bristande funktioner i kroppen.  

Delvis rätt svar: 
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Otillfredsställande svar: 

f. Båda finns i celler. 

g. Proteinerna är byggstenar i generna. 

h. Färgen. 

 

Svar saknas: 

i. Inget svar. (12) 

 

13. Vad är det för samband mellan genens beståndsdelar och proteinets beståndsdelar? 

Rätt svar:  

 

Delvis rätt svar: 

 

Otillfredsställande svar: 

a. Uppbyggda av ungefär samma beståndsdelar. 

b. Kan det vara så att proteinet bygger upp gener, så proteinets beståndsdelar 

också är genens beståndsdelar? 

c. Aminosyror. 

d. Genen består av protein, som består av enzymer. 

e. De är desamma. 

  

Svar saknas: 

f. Inget svar. (17) 

 

14. Finns det färre, fler eller lika många proteiner (kopior undantagna) som gener i en 

cell? Varför är det så? 

Rätt svar: 

a. Fler proteiner. Det krävs tusentals olika proteiner med sina egna 

specialinriktningar för att en cells maskineri ska fungera. 

 

Delvis rätt svar: 

b. Fler proteiner. (2) 

c. Färre, eftersom fler gener kodar för ett protein. 

 

Otillfredsställande svar: 

d. Ja, en gen ”jobbar” med ett protein. 

e. Lika många. (2) 

f. Lika många för att varje gen omges av protein. 

g. Fler, för att det ska finnas extra om något blir fel med de ordinarie. 

 

Svar saknas: 

h. Inget svar. (13) 
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15. Vad händer med en människa som har en gen som inte fungerar? Här finns det inget 

entydigt svar så beskriv hur du resonerar. 

Rätt svar: 

a. Antar att man har två olika gener, en från mamman och en från pappan. Så om 

en gen inte fungerar skulle det som den andra genen kodar för bli dominant 

oavsett vad det är. 

b. Antar att det varierar. Vissa gener använder vi aldrig, så i vissa fall gör det 

ingen skillnad. Annars antar jag att det kan leda till hälsoproblem, då kroppen 

inte lyckas uppfylla vissa funktioner.  

 

Delvis rätt svar: 

c. Man blir sjuk. 

d. Man kan bli sjuk. (3) 

e. Det blir något fel på människan. (3) 

f. Människan blir missbildad. 

g. Man kan få funktionshinder. 

h. Det är gener som bestämmer hur vi ser ut både på insidan och utsidan. Så om 

en gen inte fungerar kan det uppstå stora eller mindre problem efter vad genen 

står för. Vi har inte bara en gen utan flera och olika gener bestämmer olika 

saker. Man kan få allt från en missbildning till sjukdomar. 

i. Jag antar att det är en sak som kan orsaka att man t.ex. blir albino. Om man 

även kan räkna med kromosommissbildningar så kan detta orsaka t.ex. Downs 

syndrom. 

j. Något blir fel, att något vitalt inte fungerar, t.ex. om man inte kan producera 

laktos blir man laktosintolerant osv. 

 

Otillfredsställande svar: 

k. Det kopieras till en ny gen. 

l. Vissa ”drag” blir tydligare än andra. 

 

Svar saknas: 

m. Inget svar. (6) 
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Bilaga 4: Utvärdering av eftertestet 

 

Utvärdering av eftertestet om kromosomers, geners och proteiners 

strukturer 

 

Nedan följer en sammanställning av elevernas svar på de olika frågorna. Svaren är indelade i 

fyra kategorier, rätt, delvis rätt och otillfredsställande svar samt svar saknas. Om fler elever 

har skrivit liknande svar så har de svaren lagts ihop till ett svar i sammanställningen. Siffrorna 

inom parantes efter ett svar visar hur många elever som har svarat på liknande sätt. Om svaret 

är unikt för en elev har det inte indikerats med någon siffra. 

 

1. Vad består kromosomen av? 

Rätt svar: 

a. DNA-strängar som rullas upp runt proteiner. (7) 

b. DNA och proteiner. 

c. DNA. (12) 

 

Delvis rätt svar: 

 

Otillfredsställande svar: 

d. Proteiner. 

 

Svar saknas: 

e. Inget svar. 

 

2. Vad är DNA? Vad heter dess beståndsdelar (byggstenar) med ett gemensamt namn? 

Vad heter de olika beståndsdelarna (förkortningarna räcker)?  

Rätt svar: 

a. DNA är uppbyggt av flera nukleotider som binds till varandra. DNA består av 

kvävebaser som är bundna till beståndsdelarna A,C,G och T. (3) 

b. DNA är molekyler som består av nukleotider. Glukos, fosfid, vätebaser 

(ACGT). 

c. DNA är där våran genetiska kod är lagrad. Den är uppbyggd av kvävebaser 

som förkortas A, T, C och G. 
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d. DNA är arvsmassan. De olika beståndsdelarna kallas nukleotider och är fyra 

olika bokstäver, ACGT. (5) 

e. DNA kodar för hur proteinet ska byggas upp. Gener. ATCG. 

f. DNA består av en stor sammankoppling av nukleotider som har tre delar: 

fosforgrupp, ett socker och en kvävebas. En nukleotid binds till en annan 

mellan fosforn och sockret och när alla nukleotider har bundit så bildas det en 

dubbel-helix. 

g. DNA – ritning över hur man ser ut. Nukleotider, kvävebaser, ACGT. 

h. DNA är uppbyggt av flera gener som sitter ihop och bildar en lång kedja. En 

gen är uppbyggd av socker, fosfat och kvävebaser. 

i. Nukleotider, kvävebaser. A-T, C-G. DNA är massa gener. 

 

Delvis rätt svar: 

j. Fosfor vätebindningar. Ett DNA bestämmer hur proteiner ska se ut där de olika 

beståndsdelarna heter A,T,C och G. Dubbelhelix. (3) 

k. Gener. A,T,C och G. 

l. Gener (kvävebaser) och socker-fosfat-grupper. Gemensamt namn: 

nukleinsyror. 

m. De olika beståndsdelarna heter ATCG. 

n. A-T, C-G 

 

Otillfredsställande svar: 

 

Svar saknas: 

 

 

3. Hur många DNA-molekyler (DNA-strängar) har varje kromosom, som inte befinner 

sig på celldelningsstadiet?  

Rätt svar: 

a. 2. (7) 

 

Delvis rätt svar: 

b. 1. (5) 

 

Otillfredsställande svar: 

c. 3. (2) 

d. 4. 

 

Svar saknas: 
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e. Inget svar. (7) 

 

 

4. i) Vad är en gen? 

Rätt svar: 

a. Generna innehåller information om vår arvsmassa. 

b. En gen kodar för vad proteinerna ska göra. (2) 

c. En gen är en bit av en DNA-sträng som kodar för protein. (6) 

d. En gen är det som man ärver av förfäderna. 

 

Delvis rätt svar: 

e. I genen händer allt. DNA bryts till RNA som kodas till protein.  

 

Otillfredsställande svar: 

f. Transkript, exoner och introner. Generna bestämmer hur vi beter oss och hur vi 

ser ut. 

 

Svar saknas: 

g. Inget svar. (10)  

 

4. ii) Vad består genen av? 

Rätt svar: 

a. Den består av DNA. (6) 

b. Den består av kvävebaser. (2) 

c. Socker fosfat och kvävebaser. 

 

 

Delvis rätt svar: 

 

Otillfredsställande svar: 

d. Gener består av kromosomer. (3) 

e. Gener innehåller proteiner. (3) 

 

Svar saknas: 

f. Inget svar. (7) 

 

5. Vilken fysisk koppling har genen till kromosomen?  
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Rätt svar: 

a. Genen finns på kromosomen. (14) 

 

Delvis rätt svar: 

b. Genen binder sig till aminosyror. Många gener binder sig sedan till en RNA-

sträng från kromosomen. 

 

Otillfredsställande svar: 

c. Kromosomen finns i genen. (2) 

d. I varje gen finns det 46 kromosomer. 

 

Svar saknas: 

e. Inget svar. (4) 

 

 

6. Hur många kromosomer har människan?  

Rätt svar: 

a. 46. (17) 

b. 23 par. 

c. 46, 47 om man har Downs syndrom. (2) 

 

Delvis rätt svar: 

 

Otillfredsställande svar: 

d. 23. 

 

Svar saknas: 

e. Inget svar.  

 

 

7. Ungefär hur många gener har människan?  

Rätt svar: 

a. 25.000-30.000. (10) 

b. < 35.000 

 

Delvis rätt svar: 

c. 100.000 -110.000 (2) 
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Otillfredsställande svar: 

d. Några tusen. (2) 

e. ca 5000 miljarder. 

f. 3 milj. 

g. 5000. 

h. fyra typer av gener. 

 

Svar saknas: 

i. Inget svar. (3) 

 

 

8. i) Vad är ett RNA?  

Rätt svar: 

a. Ett RNA kan liknas vid en ritning för tillverkandet av en gens kod, d.v.s. de 

talar om för kroppen vilka proteiner som ska tillverkas för att man ska få 

genens önskade effekt. 

b. RNA är nästan som ett DNA, men det har ett U istället för T. 

c. Ett RNA är det som översätter DNA:t till protein. 

d. RNA är det som kopieras när genen ska skapa ett protein, en enkelsträngig 

helix som åker till ribosomen. 

 

Delvis rätt svar: 

e. RNA är ensträngat och består av många typer av RNA, t.ex. mRNA och rRNA. 

 

Otillfredsställande svar: 

f. RNA är en halva av en DNA-sträng. (10) 

 

Svar saknas: 

g. Inget svar. (7) 

 

8. ii) Vad består RNA av?  

Rätt svar: 

a. Den består av kvävebas, fosfat och ett socker. (5) 

b. Den består av nästan samma saker som DNA förutom att T som blir ett U. (2) 

c. RNA består av fyra olika bokstäver, A, C, G och U. 
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d. RNA består av kvävebaspar. 

e. A – U och C – G. (4) 

 

Delvis rätt svar: 

 

Otillfredsställande svar: 

f. RNA består av DNA plus protein. 

g. RNA består av samma saker som DNA. 

h. RNA består av grupper av gener. 

 

Svar saknas: 

i. Inget svar. (6) 

 

8. iii) Vad har RNA för funktion? 

Rätt svar: 

a. RNA kodar för aminosyror. (2) 

b. RNA används för att kopiera DNA. (2) 

c. Ett RNA kan liknas vid en ritning för tillverkandet av en gens kod, d.v.s. de 

talar om för kroppen vilka proteiner som ska tillverkas för att man ska få 

genens önskade effekt. 

d. RNA kodar för vad proteiner ska göra. 

e. Förekommer då DNA:t delar sig och transkriptionen sker. 

f. RNA skapar proteiner. (2) 

g. Kodar för protein. (2) 

h. Översätter DNA:t till protein. 

 

Delvis rätt svar: 

i. RNA bildar nya DNA-kopior. 

j. RNA kopierar generna. 

 

Otillfredsställande svar: 

k. RNA är en del som skickar meddelanden till hjärnan. 

l. Två RNA:n blir till två nya DNA:n. 

m. När DNA delas för att kopiera sig själv är RNA de kopierade strängarna. 

 

Svar saknas: 

n. Inget svar. (5) 

 

 

 

9. Vad är exon och intron?  

Rätt svar: 
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a. Exon = det som blir kvar efter en delning (splitsning), Intron = det som faller 

bort. (3) 

b. Delar på RNA:t. Exoner kodar för protein, introner gör det inte. (3) 

c. Det som blir kvar efter en splitsning kallas exoner. 

 

Delvis rätt svar: 

a. exon är det som bildar något medan intron inte bildar något. 

b. mRNA:t klipps och fixas, där den klipps sätts exon och intron. Exoner är de 

lodräta och introner de vertikala. 

c. Beståndsdelarna i transkriptet för en gen. 

d. När det slitsas är intronen det som finns kvar och exon det som försvinner. (2) 

e. Exon är ett bildat RNA som saknar vissa delar efter splitningen. Intron är delar 

av RNA som blir över efter splitningen. 

 

Otillfredsställande svar: 

f. Intron kan inte ta upp protein. Början på en process. Exon kan ta upp protein. 

Slut på process. 

g. Exon visar hur långt proteinet är. Intron visar hur tjockt det är. 

h. Smmansatta baser. Ex. ATA. 

i. In/ut ur cellen. 

j. Ett omoget RNA som har delat på sig och fått olika namn. 

 

Svar saknas: 

k. Inget svar. (4) 

 

 

10. Vad är det för skillnad på ett omoget och ett moget RNA?  

Rätt svar: 

a. Moget RNA bildar protein och omogna RNA:n delar på sig för att kunna bilda 

ett moget. (2) 

b. Moget RNA är när processen är slut och det omogna är på början av processen. 

Omoget RNA – Splitsning – moget RNA. 

c. Omoget – innan splitsning, inte användbart av kroppen. Moget – efter 

splitsning, kan användas för att tillverka protein. 

d. Ett omoget RNA har inte splitsats. (2) 

 

Delvis rätt svar: 

e. Ett moget RNA kan sända vidare information om vilket protein som ska 

skapas. 

f. Omoget kodar inte för ett protein medan ett moget gör det. 
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Otillfredsställande svar: 

g. Omoget RNA (tRNA, mRNA) har inte fullständigt kopierat (under process) 

DNA:t. 

h. Moget RNA färdig att kopieras. 

i. Ett moget RNA är klart för att kopplas ihop med nya bokstäver och bilda ett 

nytt DNA. 

j. Då är den redo att fortsätta kopieringen av gener. 

k. Ett omoget RNA kallas också mRNA och är fasen då DNA:t delats men 

fortfarande inte börjat påfyllas av kvävebaser. Ett moget RNA är då processen 

till ett DNA börjat. 

l. Moget RNA fungerar med DNA. 

 

Svar saknas: 

m. Inget svar. (8) 

 

 

11. i) Vad är ett protein? 

Rätt svar: 

a. Ett protein kan vara enzymer, transportörer. 

b. Ett protein är ett ämne som har många olika funktioner i kroppen, bl.a. är 

hemoglobin ett protein. Det finns receptorer som består av protein.  

c. Ett protein är en byggsten av cellen. De har alla olika funktioner och hjälper till 

att forma och styra cellen på olika sätt.  

d. Proteiner byggs med hjälp av gener, mitokondrier, RNA och aminosyror som 

egentligen är proteiner. De är viktiga för kroppen eftersom de startar olika 

processer i kroppen. Den är maskinen kan man säga. 

e. Protein är kroppens byggstenar. 

f. Protein, t.ex: hemoglobin i blodet, enzymer, hud och hår, muskler. Finns 

eukaryota och prokaryota. 

g. Proteiner är det som gör att allt fungerar i kroppen. T.ex. immunförsvaret, 

transport. 

 

Delvis rätt svar: 

 

Otillfredsställande svar: 

a. Ett protein är en del av DNA-strängar. 

b. Hela kroppen är uppbyggd av proteiner.  

c. Ett protein är ett multi-purpose-ämne som kroppen tillverkar. 

d. Protein bestämmer hur vi ser ut. 
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Svar saknas: 

e. Inget svar. (11) 

 

11. ii) Vad består proteinet av? 

Rätt svar: 

a. Ett protein består av olika aminosyror. (12) 

 

Delvis rätt svar: 

 

Otillfredsställande svar: 

b. Består av gener. 

c. Protein består av RNA. 

 

Svar saknas: 

d. Inget svar. (8) 

 

11. iii) Vilka funktioner kan proteinet ha?  

Rätt svar: 

a. Ett protein kan vara enzymer, transportörer, bestämma vad som går ut eller in 

ur cellmembranet o.s.v. bestämmer och möjliggör de flesta processer som äger 

rum i vår kropp. 

b. Ett protein är ett ämne som har många olika funktioner i kroppen, bl.a. är 

hemoglobin ett protein. Det finns receptorer som består av protein. De skickar 

nervsignaler vidare. 

c. De har alla olika funktioner och hjälper till att forma och styra cellen på olika 

sätt. Protein kan ha många olika funktioner, forma och bygga upp cellen, 

transportera olika ämnen mellan cellerna. 

d. De är viktiga för kroppen eftersom de startar olika processer i kroppen. Den är 

maskinen kan man säga. 

e. Bygga muskler och DNA. 

f. Ett protein har funktioner som att skapa kemiska reaktioner, förflytta olika 

ämnen och bygga upp celler, d.v.s. göra ”mekaniska” uppgifter. 

g. Den kan ha funktionen att reglera pH-värdet i urinet. 

h. Bygger upp kropp och celler. 

i. Protein kan till exempel fungera som transport. 

j. Proteinerna skickar signaler till hjärnan. 

k. Protein kan användas till att transportera nervimpulser, bygga upp kroppen 

eller skydda kroppen (vita blodkroppar). 

l. Protein, t.ex: hemoglobin i blodet, enzymer, hud och hår, muskler. 
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m. Det finns olika proteiner som har olika egenskaper, vissa skyddar 

immunsystemet medan andra är transportproteiner. 

n. Proteiner är det som gör att allt fungerar i kroppen. T.ex. immunförsvaret, 

transport. 

o. Hela kroppen är uppbyggd av proteiner. Proteiner används även som enzymer 

för att skapa kemiska rektioner i kroppen som består av aminosyror. 

p. Ett protein kan ha olika funktioner. Proteinet vi jobbade med på ”datalabben” 

(SnC4A4) var ett transportprotein. 

q. Transportera, bygga. 

r. Protein bestämmer hur vi ser ut. 

s. Olika protein kan göra så att t.ex. man får olika ögonfärg. 

 

Delvis rätt svar: 

 

Otillfredsställande svar: 

t. Protein kan ha olika funktioner beroende på dess specialisering. 

u. Specificera cellerna till t.ex. hjärnceller. 

 

Svar saknas: 

v. Inget svar. 

 

 

12. Vad är det för samband mellan gener och proteiner förutom att de ibland är bundna till 

varandra?  

Rätt svar: 

a. En gen kodar för protein. (8) 

 

Delvis rätt svar: 

b. Utan generna som säger åt vad proteinerna ska göra i kroppen, vet de annars 

inte vilken funktion de har. 

c. Generna visar vilka aminosyror som ska bildas. 

d. Gener byggs upp av proteiner 

 

Otillfredsställande svar: 

e. Gener är uppbyggda av proteiner. 

f. Generna sitter i DNA-strängar som är lindade runt proteiner. 

g. Gener skickar iväg meddelanden med hjälp av protein. 

h. De behöver varandra för att fungera. 

 

Svar saknas: 
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i. Inget svar. (7) 

 

 

13. Vad är det för samband mellan genens beståndsdelar och proteinets beståndsdelar?  

Rätt svar: 

a. Genens beståndsdelar sitter ihop i koder som bildar aminosyror som i sin tur 

blir protein. 

 

Delvis rätt svar: 

b. Genens beståndsdelar är det som man i slutändan får proteinets beståndsdelar 

av. 

c. Genens olika baser beskriver vilka delar proteinet ska innehålla. (2) 

 

Otillfredsställande svar: 

d. Olika gener binder till olika aminosyror. När genen binder till RNA bildas ett 

visst protein. En serie olika aminosyror. 

e. Proteinet består av aminosyror medan genen består av socker, fosfor och 

(någonting mer). 

f. Genens beståndsdelar är proteiner och proteiner består av aminosyror. (2) 

g. De har liknande beståndsdelar. 

h. Båda består av aminosyror. 

 

Svar saknas: 

i. Inget svar. (11) 

 

 

14. Finns det färre, fler eller lika många proteiner (kopior undantagna) som gener i en 

cell? Varför är det så?  

Rätt svar: 

a. Fler, för att det finns fler transkript på en gen. 

b. Fler proteiner används till tusentals funktioner och varje protein är gjord för att 

fylla en av dem. 

c. Det finns fler eftersom en gen kan koda för fler protein. (2) 

 

Delvis rätt svar: 

d. Det borde finnas fler gener eftersom alla gener inte kopieras och bildar 

proteiner. (3) 

e. Det finns fler proteiner. 
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Otillfredsställande svar: 

f. Fler proteiner, för att en gen är uppbyggd av fler proteiner. 

g. Lika många. (3) 

h. Det finns fler gener. 

i. Det finns fler som reserv. 

j. Det är dubbelt så många proteiner som gener. 

k. Tre st A,T,C och G bildar ett protein. 

 

Svar saknas: 

l. Inget svar. (6) 

 

 

15. Vad händer med en människa som har en gen som inte fungerar? Här finns det inget 

entydigt svar så beskriv hur du resonerar.  

Rätt svar: 

a. En människa kan få problem att röra sig, men det kan också betyda att han 

eller hon inte får några komplikationer. Detta beror på vilken gen som inte 

fungerar. 

b. Människan får en sjukdom, om inte den motsvarande genen i andra 

kromosomen i kromosomparet funkar. 

c. T.ex. sjukdomar, men det behöver inte alltid hända något eftersom det finns två 

identiska gener av varje gen. (4) 

 

Delvis rätt svar: 

d. Det kan orsaka sjukdom, vilken sjukdom är dock helt beroende på vilken gen 

det är fel på och vad det är för fel på det. 

e. Om en människa har en defekt gen så kan denne drabbas av någon sjukdom. 

(5) 

f. Det skulle innebära brister i vissa delar av kroppen, eller så kan det innebära att 

det är en genetisk sjukdom som gör att genen inte fungerar. 

 

Otillfredsställande svar: 

g. Det beror på, ibland händer något och ibland inte. (2) 

h. När en gen inte fungerar kan detta leda till att andra drag man har syns extra 

tydligt. 

 

Svar saknas: 

i. Inget svar. (6) 
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Bilaga 5: Resultatet av andra delen av enkätundersökningen 

 

Resultatet av andra delen av enkätundersökningen baserad på den 

webbaserade övningen ”En resa i kromosomens, genens och 

proteinets värld” 

Nedan visas frågorna på enkätens andra del med elevernas svar följt direkt under. Vissa svar 

som anges nedan är kortversioner av originalsvaren och vissa svar som återkommer flera 

gånger är bara representerade en gång. Antalet redundanta svar är endast utmärkta för andra 

frågan, som handlar om elevens begreppsuppfattning. Detta beror på att svaren på den frågan 

är tydligt lika eller olika. 

 

Har du några kommentarer till ovanstående svar (hänvisar till enkätens första del, se Tabell 2 i 

uppsatsens huvuddel): 

Svar: 

 En bra inblick i genetikens värld. 

 Aningen komplicerad men överlag bra. 

 Stimulerande. 

 Det kändes som man lärde sig saker, men efteråt svårt att ändå skilja på begreppen. 

 Hade behövt läsa mer innan övningen. 

 En tankeställare så att man vet vad som ska komma. 

 För mycket copy and paste. 

 Med tanke på att jag har missat alla tidigare genomgångar om det här så lärde jag mig 

ganska mycket i alla fall. 

 Bra övning, jag lärde mig mycket som jag inte visste innan. 

 Man känner igen vissa begrepp men förstår inte riktigt vad de betyder. 

 Den skulle fungera bättre om man har mer kött på benen innan. 

 1. Bra med variation. 2. bra att se det mer konkret. 4. beror lite på ämnet. 

 Rolig övning men vissa frågor var svåra. 

 Bra med förklaringar i övningen. 

 Bra förklarat hur man skulle navigera. 

 Det var bra att man kunde hur generna och kromosomerna m.m. 

 Lagom svårighetsgrad. 

 Lite för avancerad hemsida. 

 Har bättre överblick över området nu än tidigare. 
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Har du lärt dig några nya begrepp (termer) i och med övningen? I så fall vilka? 

Svar: 

 Exon och intron (13 elever) 

 moget RNA 

 kodon (4 elever) 

 nukleotider 

 transkript 

 Mer om RNA 

 Allt underställt genen 

 Man får en bild av vad man pratar om och just hur proteinet blir till och mer exakt hur 

genen ser ut och fungerar. (Denna kommentar stod under sista frågan) 

 

Var det något begrepp som du tidigare hade missförstått? I så fall vilket och på vilket sätt? 

Svar: 

 Sambandet mellan DNA och kromosom. 

 Exoner och introner. 

 

Vad tycker du kan förbättras med övningen? 

Svar: 

 Forma om frågorna så att det blir mindre copy and paste. 

 Det borde finnas en lista över alla begrepp. 

 Läggas senare i kursen. 

 Att man får läsa texter istället för diagram och tal. 

 Mer om grundläggande fakta om DNA osv. 

 Frågorna i eftertestet var bättre än i övningen. 

 Jämföra fler gener och sjukdomar orsakade av genfel. 

 Hemsidan!! 

 Övningen var jättebra! 

 

 

 

 

 

 

 

 


