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Innledning

Resultater

Arv betyr at noe videreføres fra en generasjon til neste. I biologien er 
det snakk om egenskaper hos individer som videreføres til 
avkommet. Arvematerialet har avgjørende betydning for hvordan vi 
ser ut. Det er derfor man kan se likheter med sine foreldre. Likheten 
kan gå på utseende eller fysiske egenskaper. Disse fysiske 
trekkene/egenskapene er det mange som forsker på. De ser på 
hvordan denne utviklingen har gått og fortsatt går gjennom familien. 
Slektsforskning går ut på å erkjenne og klarlegge slektens vesen, 
virke og vandring gjennom land og tid. Det å erkjenne slektas vesen 

gjennom hundreåra, blir mystikk. Jeg går 120 år tilbake i tid og ser på 

utviklingen til en viktig egenskap i min familie.

.

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

I genene ligger instruksjonene for hvordan celler skal 
dele seg, vokse og danne muskler, organer, skjelett og 
de andre delene som utgjør en kropp. Mye av det som 
kjennetegner deg som individ – er påvirket av genene. 
DNA-et avgjør også hvilke av disse egenskapene som 
går i arv til våre barn. Vi arver våre biologiske 
oppskrift fra våre foreldre, slik de har arvet fra sine 
foreldre. Det ligger i genene. Vi er et produkt av våre 
gener og miljøet rundt oss.
Det er dette jeg har forsket på. Jeg tok for meg det 

fysiske anlegget i familien; 4 generasjoner tilbake. Om 
dette anlegget har gått i arv, eller om det var miljøet 
rundt som påvirka det? Som familie har den fysiske 
forutsetningen vært en viktig egenskap. Den er en av 
grunnene til at treningen har blitt enklere. Løpe 
halvmarathon uten noe motgang på veien. Spille 
fotballkamp og yte sitt beste helt til fløyta blåser av. 
Og alt dette her i flere generasjoner. Min tipp oldefar 
som konkurrerte i løping til meg idag som har det som 
en hobby. Jeg vet med meg selv at jeg har et godt 
anlegg- at jeg er bedre rusta fysisk. Jeg har drevet 

med en sport helt siden fødsel. 3 år gammel og fant 
kjærlighet i fotball. Fotball som etterhvert ble til løping. 
Løping som etterhvert ble til konkurranseløping. Jeg er 
ikke alene. Foreldre mine, besteforeldrene mine og 
faktisk deres besteforeldre igjen. Så aktivt at noen 
rekorder til og med ble slått. Noe må det jo være. 

Mine beste fotballår. Bildet tatt på Langhus nyttårscup 2011 

Krohsminde idrettsplass, Fjøsangerveien 38b, tradisjonsrikt idrettsanlegg der det har vært satt 

verdensrekord i friidrett, konkurrert i speedway, arrangert NM i boksing og hurtigløp i skøyter. 

En aktiv bane der min oldefar og bestemor pleide å konkurrere i flere løp.
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Min teori er at selve denne fysikken er arvelig, men at den 
samtidig er preget av miljøet. Det er vanskelig å få noe 
fasitsvar på denne teorien, ettersom at flere av forfedrene 
er døde og at det er tungvint med legesjekk på alle i 
familien. Jeg måtte gå utafra min egen teori og få så mye 
informasjon så mulig av de gjenlevende. Som 
fremgangsmåte intervjuet jeg begge sider av familien; 
stilte spørsmål om deres oppvekst, fysisk aktivitet 
gjennom livet og den generelle helsen deres. 
Overraskende er det mye likheter i familien. Fotballen og 
løpingen spiller en viktig faktor i familien, ikke bare på 
det fysiske men også interessen. Jeg tror at dette har noe 
med at den fysiske forutsetningen å gjøre- vi har et godt 
anlegg. 

Løpelaget til min bestemor avbildet Elisenberg skole i 1957. Min bestemor, 

bortest til venstre på andre rekke. 

Kildehenvisninger

Det var en lang jobb å intervjue de forskjellige sidene av familien. Men etterhvert som jeg kom mer inn i det så 

jeg koblingen. Alt henger sammen. Den jeg er idag har en liten kobling til mine forfedre. Jeg har en bedre fysisk 

forutsetning, men det er ikke bare på grunn av forfedrene mine. De egenskapene som går i arv er de som er 

forankret i arvematerialet. DNAet inneholder oppskrifter for egenskaper kalt gener. Arv er altså at gener 

videreføres til avkommet. 

Miljøet kan påvirke hvordan egenskaper kommer til uttrykk, men det går ikke nødvendigvis i arv. For eksempel 

muskelmasse. Dersom en med anlegg for store muskler trener masse slik at musklene blir store, vil barnet 

allikevel kun arve anleggene, men vil ikke selv ha store muskler uten å trene. Det er dette jeg kom frem til. Jeg 

arva ikke talentet og viljen til å løpe bra, men jeg arva anlegget. Jeg fikk et bedre fysisk forutsetning om det ikke 

hadde vært for genene eller påvirkning fra miljøet.

Noen miljøpåvirkninger kan gå i arv fordi de påvirker hvordan genene uttrykkes i organismen. Slike 

påvirkninger fører ikke til endringer i selve DNA-tråden, men til hvilke og hvor mange kjemiske forbindelser og 

proteiner som er festet til DNA-tråden. Dette kalles epigenetikk. Det er usikkert hvor mange slike endringer går i 

arv.


