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kan ställa upp korsningsschema för att

4. Gener, arvsanlag, kromosomer och

• Veta hur en vanlig celldelning är och

DNA-teknik och vad det innebär att
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DNA
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8. Ärftlighet – arvsanlag – G och VG
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12. Utvecklingsläran – naturligt urval
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13. Vetenskapshistoria
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problem/frågeställningar.
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14. Bevis för Darwins idéer – G och VG
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• Veta varför de flesta flercelliga

uppbyggd.

– Vad menas med art respektive ras?

och raser
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DNA-teknik går till på DNA-nivå.

Uppgifter

– Vad menas med gener och arvsanlag?

– Du har hört talas om DNA men var är
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4. Gener, arvsanlag, kromosomer och
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reduktionsdelning.
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Biologi Direkt 271-274.
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Kromosom med dominant anlag för
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Rita och förklara.

Kromosom med recessivt anlag för blå

• Varför sker vanlig celldelning?

ögonfärg skrives b.
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Litteratur:

ögonfärg skrivas Bb.
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• Vad menas med dominant respektive

Vilka föräldrar kan få färgblinda
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recessivt anlag?

flickor?
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• Vilka föräldrar kan få färgblinda
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pojkar?

Litteratur:

man med respektive anlagspar?

• Vad menas med inavel? Varför är

Biologi Direkt 284-285, 297.

• VG: Hur stor är chansen att två

inavel farligt?

11. Utvecklingsläran –

deras egenskaper. Flera av de saker du

föräldrar, som har anlagen bb och Bb,

Litteratur:

sexuellspridning

lärt dig i detta häfte bygger på hans

ska få blåögda barn? Rita

Biologi Direkt 282-285.
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upptäckter.

korsningsschema och skriv förklaring.
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förökar sig genom vegetativförökning

• Darwin gjorde en Jorden runt resa och

• VG: Kan brunögda föräldrar få
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eller delar sig. Dessa är genetiskt lika.

långt senare skrev han om upptäckterna

10. Bra och dåliga mutationer G och

• Varför har många växter och alla

han gjorde, vad vilka var de unika

VG

flercelliga djur sexuell förökning?

upptäckterna som han gjorde?

Cancer och tumör är samma sak.

Litteratur:

Litteratur:

Läkare pratar ofta om godartade och

Biologi Direkt 291-293, 297.

Vetenskapens profiler.

9. Ärftlighet – färgblindhet – VG

elakartade tumörer. En godartad har inte

12. Utvecklingsläran – naturligt urval

14. Bevis för Darwins idéer – G och

X-kromosom med anlag för färgblindhet

spridit sig i kroppen och växer inte

Naturligt urval är;

VG

skrives

alltför snabbt. En elakartad tumör växer

dels att det föds fler individer än det

• I Biologi Direkt skriver man om fem

X-kromosom med anlag för normalt

snabbt eller sprider sig i kroppen.

behövs för att hålla arten i liv och

olika bevis på evolutionen. Förklara de

blåögda barn? Rita korsningsschema
och förklara.
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Biologi Direkt 282

seende skrives X.

13. Vetenskapshistoria
Läs och skriv om vad en av följande
personer egentligen upptäckte och hur
de gjorde sina upptäckter.
• Mendel odlade ärtor och tittade på

olika bevisen.

• Bildas det nya arter idag. Vad

15. Människans påverkan – nya raser
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stimulerar till nya arter bildas?

och arter

förväntade dig?

På en del skolor i främst södra USA, är

• Människan har i flera tusen år hållit på

3. Vad har du lärt dig? Vad var mest

det inte populärt att man ska undervisa

med traditionell växt- och djurförädling.

intressant?

om Darwin och hans utvecklingslära.

Hur går detta till?

4. Vad har varit svårt?

De tolkar Bibelns skapelse berättelse

• Det finns nya metoder som ibland

5. Skulle något gjorts annorlunda?

mer bokstavligt. De menar att Gud

kallas hybrid-DNA-teknik. Man skapar

6. Är du nöjd med ditt arbete?

skapade alla arter och att det inte kan

GMO. Vad är det man gör? Varför är en

skapas några nya, men antalet arter kan

del negativa och andra positiva till

bli färre. Den läran kallas för

GMO?

Kreationism. Denna lära får inget stöd i

VG: Förklara hur det kan gå till på
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DNA-nivå.
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Biologi Direkt 313-316.

sak.
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VG: Läs Första Moseboken 1.

16. Människans påverkan – resistenta

I vilken ordning kom de olika

bakterier

organismerna.

Resistenta bakterier

VG: Läs Första Moseboken 2. Jämför
vilken ordning organismerna bildades.
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17. DNA i samhällets tjänst
DNA-tester och vilka begränsningar dessa
har.
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