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Innledning

Bærekraftighet og evolusjon/genforskning

Forskning på mutasjoner i mennesker, og spesielt planter, dyr og 

virus er meget viktig for vår fremgangsmåte i fremtiden. I denne 

posteren har jeg fordypet meg i DNA og mutasjoner. Jeg har 

utført et forsøk hvor jeg har isolert mitt eget DNA. Videre skal vi 

ta en titt på hva mutasjoner egentlig er, og hvordan det kan 

forkomme i organismers celler. Vi skal også finne ut om videre 

forskning på mutasjoner er bærekraftig og om det kan hjelpe oss 

videre under forskning på mutasjoner og evolusjon.

Diskusjon og konklusjon 

DNA og Mutasjoner

Kroppen vår er bygget opp av mange billioner celler. Selve cellen 

blir beskyttet av en cellevegg også kalt cellemembran. Inni cellen 

ligger det en cellekjerne og kjernen inneholder alle 

kromosomene våre. Kromosomene våre er satt sammen av 

DNAet vårt, som igjen inneholder gener. Som vi kan se på bilde er 

DNA-molekylene bygget opp som vindeltrapper. Her er 

trappesidene bygget opp av sukkerfosfatkjeder, mens trinnene er 

nitrogenbaser holdt sammen av hydrogenbindinger. Ved hjelp av 

forsøket jeg har gjennomført (med bilde under) kan vi vise hva 

som skjer med cellen under sammensetting av andre stoffer. 

Såpen bryter ned cellemembranen i cellene fra spyttet mitt og 

slipper fri DNA-molekylene. Isopropanolen (spriten) legger seg 

oppe såpen, grunnet lavere tetthet. Deretter vil det flyte små 

DNA-tråder opp i spriten, disse trående er synlige for øyet. 

Deretter bruker vi trepinner til å fiske opp trådene og legger dem 

i en eppendorfør. Da har du isolert ditt eget DNA. (Martinsen, 

2020)

Forsøket «isolere ditt eget DNA» Fremgangsmåte: 1. Hell 3 spiseskjeer mettet 
saltløsning i et glass. 2. Ha saltvannet i munnen i 1 minutt. 3. Spytt saltvannet i 
ett nytt glass. 4. Tilsett en dråpe såpe i det du spyttet ut, rør forsiktig, NB: Ikke 
noe skum skal skal forekomme under denne prosessen. 5. Hell 100 ml 
isopropanol i samme glass. 6. Vent i 2 minutter, DNAet vil klumpe seg å stige opp 
i spriten. 7. Bruk ett glass rør (spisepinner) til å fiske opp DNA-strimlene. 
Dermed legge de i en liten eppendorfør. 

Animert bilde av hvordan DNA-molekylet ser ut. 

https://nhi.no/kroppen-var/fosterets-utvikling-embryologi/dna-og-rna/
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Menneskekroppen har mutert seg i lang tid. Dette vet vi ved 

forskning, vi mennesker har tross alt en gang vært aper. Vi kan 

definere mutasjoner som endring i arvestoffet, det er altså 

forandringer i kromosomer og gener. Under covid-19 pandemien 

har ordet mutasjoner blitt et synonym for fare og frykt. Men i 

realiteten er mutasjoner helt normalt i menneskekroppen, med 

enzymer og hjelpestoffer som fikser opp i feilene som skjer. 

Farlige mutasjoner som kan oppstå i kroppen og danne sykdom 

som kan komme av: feil i cellenes egne funksjoner samt, ytre 

påvirkninger som skadelig stråling og kjemikalier. Noen 

mutasjoner kan bli igjen i din egen kropp, mens noen mutasjoner 

kan være genetiske. En mutasjon som oppstår under 

kjønnsdeling kan føres videre til neste generasjon. Kjønnsceller 

som er alvorlig mutert kan føre til tidlig abort. Mutasjoner i en 

vanlig kroppscelle kalles somatiske mutasjoner (Bøhle, 2020), 

disse vil bare ligge lokalt og ikke påføres til neste generasjon. En 

litt annen type mutasjon som skjer i kroppen og spesielt i virus 

er evolusjonære mutasjoner altså at organismen får nye 

egenskaper, som kan være positive. Som f.eks. covid-19 viruset 

muterer seg basert på miljø. Dette gjelder både varme og kulde, 

men også spredningsmetode. Slik er faktisk også vi mennesker, 

det er slike mutasjoner som har skapt oss til den arten vi er i dag. 

Animert bilde av virus som tar over en celle.
https://www.nrk.no/urix/mutasjonen-av-det-nye-koronaviruset-forskerne-
frykter-skal-skje-1.14887297

Kildehenvisninger

Vi kan på mange måter si at menneskekroppen er så nærme 

fullstendig som vi kommer. Via forskning har vi ikke sett store 

forskjeller og mutasjoner innenfor menneskekroppen. Det er 

små ting, som f.eks. tomlene våre som har blitt lettere bevegelige 

de siste hundre årene. Det er flere elementer hos mennesker som 

ikke har plass til mer mutering og evolvering, f.eks. hodet vårt. 

Derimot er forskning på planter, dyr og virus ekstremt viktig 

fremover. Via forskning på mutasjoner i f.eks. planter kan vi finne 

ut måter å dyrke planter samtidig som vi bruker mindre 

forurensende stoffer som gjødsel og sprøytegift. Vi kan via 

forskning på virus lese av egenskaper rundt forskjellige virus, 

som deretter kan hjelpe oss å forebygge og takle diverse virus på 

en bedre måte, samt lage mer effektive vaksiner med mindre 

muligheter for bivirkninger. Et perfekt eksempel på forskning 

som kan være med å redde verden mot forurensning er GMO 

(genetisk modifisert organisme). Forsker Jansson fra 

plantefysiologi avdelingen på Umeå universitet i Sverige sier selv 

at GMO i seg selv ikke er farlig og at det ikke er noen eksempler 

på at GMO har spredt seg ukontrollert i naturen, samt at det på 

ingen måte er usunt å spise avlinger utsatt for GMO. (Barse, 

2018) Det er slike typer forskning som åpner for en helt ny 

verden av bærekraftighet innen genforskning.  

Bilde av forsker ved Plante- og miljøvitenskap på Københavns Universitet. Som ser og forsker 
på plantegener. 
https://forskning.no/planteverden-genmodifisert-mat-genteknologi/kan-gmo-redde-
verden/269960

Det er ingen hemmelighet at evolusjon blant mennesker er 

sentralt, og at vi via mutasjoner har blitt formet slik vi er i dag. 

Menneskets kropp er fullstendig, men forskning på mutering er 

fortsatt viktig. Spesielt med tanke på global oppvarming og 

generelle forandringer på jorda. Bruk av ressurser på forskning 

av f.eks. GMO er ekstremt viktig. Dyrking og planting av varierte 

planter slipper ut mye klimagasser, som til høy grad kan bli 

redusert ved GMO behandling og kan dermed konkluderes som 

bærekraftig og definitivt et element vi kan bruke penger og 

ressurser på.


