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Resultater

Arvematerialet vårt har avgjørende betydning for hvordan vi ser ut, 

og hvilke sykdommer og egenskaper vi har. I hver eneste celle i 

kroppen vår finnes DNA-et vårt som forteller cellen hva den skal 

gjøre. I kroppen vår finnes det neste hundre tusen milliarder celler. 

Hver og en celle har en cellekjerne med 46 lange DNA-molekyler og 

her ligger arveanleggene nemlig genene på rekke og rad. Et gen er et 

lite stykket av et DNA-molekyl og det er oppskrift på et bestemt 

protein. Alle levende organismer på jorden, helt fra ørsmå bakterier 

til mennesker har DNA som sitt arvestoff. Ulike egenskaper som 

hårfarge, øyefarge og høyde er påvirket av genene, noen blir bestemt 

av bare et gen, mens andre blir påvirket av mange gener. Dette kan vi 

se nærmere på gjennom slektsgransking og nedarving av egenskaper 

i familien min. Hvilke egenskaper har gått i arv i min familie? Noen 

av egenskapene jeg har fått tildelt er ikke bare påvirket av gener, 

men også miljø. Det som gjør meg til den jeg er i dag er nemlig et 

komplekst samspill mellom både gener og miljø. Studiet kalles for 

epigenetikk og det handler om kombinasjonen mellom arv og miljø.

Vi har det samme arvestoffet hele livet og vi overfører DNA til neste 

generasjon slik at egenskaper går i arv fra generasjon til generasjon. 

Selv om egenskaper går i arv betyr ikke dette at gen 

sammensettingene vi har er like. På grunn av meiose deling og 

mutasjoner er ingen individer identiske (med mindre du er enegget 

tvilling). Dette er drivkraften i evolusjonen, altså forklaringen på 

hvordan alt liv på jorda utvikler seg og hvorfor det skjer. 

Klimaendringer er også med på å påvirke evolusjonen, klarer 

biologisk mangold og overleve grunnet  evolusjonen eller beveger 

klimaendringene seg for fort? 

Etter en lang prosess med slektsgransking, har jeg funnet ut av mye 

spennende. Egenskapene jeg valgte å se på var hårfarge, øyenfarge, 

pigmenter i huden (måler ut ifra hvor brun man blir om sommeren), 

høyde og yrke. I familien min er det brun hårfarge som er den 

dominante arven, noe som synes svært godt i familien min, hvor alle 

har mørk hårfarge. Når det kommer til øyenfarger har flertallet i 

familien til mamma blå øye, mens flertallet i familien til pappa har 

mørk brune øyne. Genet for brunt pigment i øyet dominerer over genet 

som gir blå øye farge, men både mamma og pappa har gener for blå og 

brun øyefarge. Jeg har grønne øyne, med litt brunt i. Dette er en 

nedarving av en egenskap, siden fem personer i familien min har 

grønne øyne.

Diskusjon

Teori og fordypning

Hårfarger i familien. Brunt hår (blå søyle)  er den dominante hårfargen i familien min. 
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Kildehenvisninger

Slektstre

Egenskapene vi skal se nærmere på i familien min er hårfarge, 

øyenfarge, pigmenter i huden, høyde og til slutt yrke. Hva slags yrke 

man velger å ha er ikke noe som går i arv, men det kan være 

spennende å se på hvordan miljøet rundt oss påvirker valgene vi tar. 

Det er bred enighet blant forskerne om at det er en kombinasjon av 

arv og miljø som påvirker utviklingen vår og hvem vi er. Trening, 

kosthold og levesett kan være med på å påvirke genene dine. Det er 

nettopp dette epigenetikk handler om, hvordan miljøet påvirker 

gener. Noen egenskaper eller trekk bestemmes bare av genene. 

Miljøet påvirker ikke hvilken øyefarge du har, det er det kun genene 

som gjør, mens språkutvikling og kunnskap formes hovedsakelig av 

miljøet rundt oss. Studiet av epigenetikk undersøker hvordan gener 

er aktive eller ikke. Et enkelt gen kan ha flere kjemiske grupper festet 

til seg. Genene kan virke som en på eller av-bryter i en kort periode. 

Når kjemiske grupper fester seg til et gen, kan informasjonen til 

genet bli vanskelig å lese av, sånn at det blir «skrudd av». Andre 

kjemiske grupper får gen strukturen til å åpne seg opp sånn at det 

blir lettere for enzymene som skal lese av informasjonen i DNA. 

Dette vil si at epigenetiske endringer kan overstyre informasjonen i 

selve DNA- sekvensen i genet, ved å påvirke om genet er aktivt eller 

ikke. Ytre påvirkninger som kan påvirke denne genaktiviteten er 

kosthold, trening, røyking og frykt. Et godt eksempel på dette er at 

det er ikke sikkert at man utvikler en bestemt sykdom selv om man 

har en genmutasjon som gir økt risiko for å få denne sykdommen. 

Hvordan det aktuelle genet uttrykkes kan bli påvirket av 

miljømessige faktorer. Epigenetiske endringer i genene kan overføres 

fra celle til celle gjennom celledelingen alle individer har, men også 

til neste generasjon gjennom kjønnscellene (meiose delingen). 

Under meiosedelingen (reduksjonsdeling) dannes kjønnsceller og 

kromosomtallet blir delt. Danning av kjønnsceller foregår i testiklene 

hos menn og i eggstokkene hos kvinner. Når kjønnsceller skal dannes, 

må kromosomtallet halveres. Kromosomparene stiller seg opp parvis, 

deretter blir alle kromosomparene skilt, slik at det blir 23 

kromosomer på hver side av cella. Så blir cella delt, og 

cellemembraner omslutter de nye cellene med halvt kromosomtall. I 

andre deling blir de doble kromosomene delt, og vi får fire 

kjønnsceller med halvt kromosomtall. 

Det som er spesielt med denne delingen er at kromosomene i et par 

kan bytte noen gener mens de er oppstilt parvis og ligger inntil 

hverandre. Dette fenomenet kalles overkrysning. Denne krysningen 

gjør at ingen kjønnsceller blir identiske. Slik blir genene stadig 

kombinert på nye måter og det fører til enda større genetisk variasjon 

hos avkommet. 

Som forklart  gir kjønnet formering nye genkombinasjoner, men når 

det kommer ti mutasjoner kan de gi helt nye gener. Mutasjoner er små 

eller store feil som kan oppstå i DNA for eksempel ved kopieringen av 

DNA i cellene. Flere av feilene blir rettet opp av mange ulike 

reprasjonsenzymer, men innimellom klarer de ikke å rette opp slike 

kopierings feil. Dermed har det oppstått en plutselig endring av 

rekkefølgen av basene i et gen. Mutasjoner kan forekomme i alle 

celler. Om det skjer i kjønnsceller, blir det overført til neste 

generasjon, noe som kan føre til at barna får en arvelig sykdom. Andre 

mutasjoner fører til at en celle blir til en kreftcelle. Noen få ganger kan 

mutasjoner i DNA føre til fordelaktige egenskaper for et individ. Dette 

er drivkraften i evolusjonsteorien og kan forklare årsaken til det store 

artsmangfoldet på jorda. Mutasjoner som omfatter kromosomer, fører 

til større endringer og involverer mange gener.  Evolusjons biologene 

mener at mutasjoner har bidratt  til at en art blir så forandret at den 

ikke lengre betraktes som samme art som den opprinnelige og at det 

er dette som har skjedd når vår art utviklet seg fra sjimpanseliknende 

aper til mennesker.

Øyefargen min. Dette er en nedarvet egenskap.

I familien min er det veldig variert høyde. På mamma sin side er alle over 169 

cm og gjennomsnittshøyden er relativt høy. Pappa sin side derimot, er 

gjennomsnitthøyden relativt lav, det er ingen som er over 172 cm av de 

familie generasjonene jeg har sett på. Jeg er 170 cm høy og vil tro at høyden 

jeg har fått er en kombinasjon av de høye genene fra mamma og de litt lavere 

genene fra pappa sin side. Det er bred variasjon i hvilket yrke man har/ har 

hatt i min familie og det er ikke noe som kommer fra nedarving. Samtidig er 

det spennende å se at flertallet i familien min har vært førskolelærere. Noe 

som kan komme fra epigenetiske nedarvinger, som jeg har forklart tidligere. 

I tillegg til øyefarge, så jeg på hudfarge. Hvordan hudfarge arves er ikke 

helt klarlagt for forskerne enda, men det er tydelig å se at det er arvelig. 

Jeg har røtter fra Skandinavia og fra Midtøsten som gjør at jeg tåler mye 

sol og har lys/gyllen brun hud. På pappa sin side av familien har de fleste 

mørk hudfarge og de tåler mye sol. På mamma sin familie har flesteparten 

en litt mer rød/ brun hudfarge, men mamma blir ganske så brun om 

sommeren for det. Om sommeren blir jeg svært brun noe som mest 

skyldes genene fra Midtøsten. 

I forsøket mitt har jeg sett på hvordan ulike egenskaper har gått i 

arv i min familie, og som til slutt har gjort meg til den jeg er. De 

fleste egenskapene jeg så på er kun påvirket av arv og genetikk, 

men når det kommer til yrke har ikke dette noe med arv å gjøre. 

Det er slik at genene setter grenser for hvordan egenskapen 

kommer til uttrykk, mens miljøet bestemmer den nøyaktige 

utformingen av egenskapen. I tillegg kan gener bli endret gjennom 

mutasjoner og meiose deling, som er en forutsetning i 

evolusjonen. Evolusjonen går kort fortalt ut på at arter tilpasser 

seg miljøer og hele tiden utvikler seg, men hvor fort klarer de 

egentlig å utvikle seg? Klimaendringer kan påvirke hvordan arter 

utvikler seg, og man kan allerede se at det endrer på biologisk 

mangfold rundt i verden. Klarer artene og tilpasse seg 

klimaendringene eller må vi ty til nye løsninger som å forske mer 

på genteknologi fremover?
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