
DNA:t kopierar sig själv

1.DNA-molekyl 
som hålls ihop 
av kvävebaser 
där G endast 
passar ihop med 
C och T endast 
med A

2.DNA-molekylens 
båda strängar har 
delat upp sig i två
enkel strängar 
genom att 
kvävebaserna har 
släppt greppet om 
varandra

3.I cellen finns 
det fria 
kvävebaser som 
hittar de båda 
enkelsträngade 
molekylerna och 
sätter ihop sig 
med dessa. 
DNA-
molekylerna 
byggs upp igen.

4.Båda strängarna har blivit 
exakta kopior av det 
ursprungliga DNA:t



Proteinsyntes

När DNA:t ska användas som mall för att tillverka proteiner och 
enzymer, delar DNA upp sig och cellen skapar en enkelsträngad kopia 
av DNA:t som kallas för m-RNA.
Detta för att ribosomerna i cellen ska kunna läsa av informationen i 
kvävebaserna



Proteinsyntes

� Totalt finns det 20 olika 
aminosyror. De flesta 
kan vår kropp själv 
producera, men vissa 
måste vi få i oss med 
vår föda och dessa 
kallas för essentiella 
aminosyror. 

� I arbetskopian (m-
RNA:t) av DNA som 
används när proteiner 
ska tillverkas finns inte 
kvävebasen T. Denna 
kvävebas ersätts istället 
med kvävebasen U. 



Mutationer

Ibland när DNA:t ska 
kopiera sig själv uppstår 
små fel. Det kan hända att 
någon av alla miljoner 
kvävebaspar råkar bli 
felparade . 

Trots en sådan felparing, 
hålls DNA-sprialen ihop 
eftersom övriga baspar är 
korrekta och ger stabilitet 
åt DNA-molekylen.  



Mutationer

� När cellen så småningom ska använda denna del av DNA:t 
för att tillverka protein, läses informationen av och de tre 
kvävebaserna kommer nu att koda för en helt ny 
aminosyra. GCC kodar till exempel för Alanin, men det 
skulle ha varit GAC som kodar för Aspartansyra.

� När denna aminosyra sätts ihop med övriga aminosyror 
för att bilda ett protein, kan det hända att proteinet får 
helt nya egenskaper: en mutation har inträffat!

� Om denna mutation inträffar i könscellerna (ägg och 
spermie) kommer denna nya egenskap att gå i arv 
eftersom avkomman också kommer att få samma ”fel” på
sitt DNA. Andra orsaker till att mutationer kan uppstå, är 
att individernas DNA skadas på grund av UV-ljus.

http://www-genvagar.slu.se/evolution/evo4c.htm



Mutationer leder till evolution

De flesta mutationer som sker är skadliga för individen, 
men ibland ger de en fördel. Ett nytt protein hos ett djur 
kan t.ex. göra att djuret kan smälta en ny sorts föda eller 
överleva torka bättre. I sådana fall har mutationen lett till 
evolution, det vill säga djuret har anpassats till nya miljöer 
och förändringar. Med tiden kan detta leda till att nya 
arter uppstår! 

I England under 
industriella revolutionen 
uppstod svarta 
Björkmätare på grund av 
en mutation i en gen. De 
svarta överlevde bättre än 
de vita och blev en egen 
art. 


