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UNDERSÖK CELLER SOM DELAR SIG 

BAKGRUND	

Nästan alla levande varelsers ärftliga material består av DNA. DNA är en dubbelhelix med 
fyra olika baser som kodar proteinernas uppbyggnad. 

Hos eukaryota organismer finns DNA.t i cellkärnan där det är uppdelat i kromosomer. 
Kromosomerna består av kromatid, d.v.s. tunn DNA-tråd som är virad runt histoner. Hos 
bakterier och andra eukaryota organismer kan DNA förekomma t.ex. som en ringformad 
kromosom. 

Kromosomernas antal och mängden DNA varierar mellan olika djur- och växtarter. 
Människan har 46 kromosomer, varav 23 ärvs av modern och 23 av fadern. Hundar har 78 
kromosomer och katterna 38 medan våra närmaste släktingar schimpansen och bonobon 
har 48 kromosomer. Alla dessa organismer har uppskattningsvis mellan 20 000 och 30 
000 olika gener. 

Alla människans celler med undantag för könscellerna har samma kromosomer och 
därmed likadant DNA och gener. Att cellerna i t.ex. magsäcken och ögat fungerar olika 
beror alltså inte på att cellernas gener skulle vara olika utan orsaken är skillnader i 
regleringen av generna. När cellerna förökar sig som t.ex. vid människans tillväxt sker det 
genom celldelning. Vid celldelningen fördubblas och fördelas kromosomerna till de nya 
cellerna så att båda dottercellerna har en kopia av varje kromosom. Resultatet av 
celldelningen är alltså två identiska dotterceller. 

I könscellerna är antalet kromosomer endast hälften av övriga cellers kromosomantal. Om 
könscellerna innehöll samma antal kromosomer som övriga celler skulle kromosomantalet 
fördubblas i varje generation (barnet skulle ärva 46 kromosomer av både modern och 
fadern och alltså ha 92 kromosomer och själv få barn med 184 kromosomer osv.). 
Överlopps DNA belastar cellen och skulle göra celldelningen för komplicerad. Därför sker 
celldelningen i könscellerna på ett annat sätt än i övriga celler. Könscellernas celldelning 
kallas meios och övriga cellers celldelning mitos. Människans könsceller har efter meiosen 
23 kromosomer och efter att äggcellen och spermien förenats vid befruktningen är 
kromosomantalet åter 46. 
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Människans kromosomuppsättning. Varje kromosom förekommer i två exemplar: ena från 
mamman och andra från pappan. 

	

ATT FUNDERA PÅ FÖRE ARBETET: 

● Vad vet du om kromosomer? 
● Är det en mans eller kvinnas kromosomuppsättning du ser på bilden ovan? Hur vet 

du vilkendera det är fråga om? 
● Vad händer om det finns för många eller för få kromosomer? 
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På bilden finns lökens celler i delning.  

	
• a står för celler som inte delar sig (cellkärnan urskiljs som en mörk punkt) 
• b står för celler som förbereder sig för delning och kromosomerna börjar kunna 

urskiljas. 
• c står för celler i olika faser av celldelningen. Kromosomerna är tydligt synliga 

liksom också kärnspolen som hjälper kromosomerna att fördelas till två olika celler.	
• e står för celler i slutskedet av celldelningen och i dem kan man se två cellkärnor: 

de kommande dottercellernas cellkärnor (till följande fördelas cellerna helt i två 
dotterceller, d.v.s. cytoplasma fördelas mellan cellerna).	

 
MATERIAL 

• Mikroskop 
• Kromosompreparat från celler i lökens rotända 
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INSTRUKTIONER 

Undersök kromosompreparaten med ett mikroskop. Kom ihåg att vara försiktig vid 
hantering av mikroskop och preparat och be om hjälp om du är osäker hur mikroskopet 
används. Sök celler i olika faser av celldelningen och rita exempelbilder av dem i rutorna 
nedan. 	

	

cell som är i interfas (inte i mitos)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

cell som är i början av mitos (profas / 
prometafas)	

cell som är i metafas (mitten av mitos)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

cell som är i telofas (slutet av mitos)	

	

ATT FUNDERA PÅ EFTER ARBETET 	

● Hur bestäms människans kön?  
● Varför delar sig könsceller annorlunda än övriga celler? 
● Varför liknar avkomman sina föräldrar?		


