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Fag 
Biologi samt tværfagligt samarbejde med biologi – psykologi og biologi-samfundsfag. 

 

Test af gentest & fisk på rumfærd   
(Viden Om)  
DR2, 2011, 30 min. 
Dansk tale og engelsk tale med danske undertekster. 

 

Faglige mål 
At eleverne får faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og samfundsmæssige 
problemstillinger med biologisk indhold. 

 

Kernestof 
Anvendt bioteknologi og bioetiske problemstillinger. 

 

Ideer til undervisningen 
Er du parat til at få viden om din risiko for at udvikle Alzheimer, eller om du har forøget risiko for at få 
brystkræft, eller om du har lettere ved at få rynker end andre? 

De genetiske tests, som tilbydes til raske mennesker, bliver mere og mere udbredte. Med en spyt prøve 
afsløres både banale lidelser og dødsensalvorlige sygdomme før de bryder ud. Nogle kan behandles, mens 
andre sygdomme reelt set er en dødsdom. 

Programmet tester 2 forskellige tests på markedet på to forsøgspersoner. Rasmus på 30 år, som ønsker at 
få kortlagt sit genom før han skal være far, og Pernille på 33 år, som frygter at have en arvelig overrisiko for 
at udvikle brystkræft. Begge personer afleverer en spytprøve og efter 8 ugers ventetid får de svar på deres 
gentest. 

I udsendelsen får værten, Line Friis, også testet sine gener på et nyt dansk laboratorium som tilbyder 
gentest for bl.a. at kortlægge hvilke idrætsgrene der passer bedst til personen (bestemt af 
nedbrydningshastigheden af lactat) samt risikoen for tidligt at udvikle rynker. 

I programmet præsenteres flere af de teknikker, som anvendes på laboratorierne, og der ligges i høj grad 
op til en diskussion om brugen af genetiske tests. 

Udsendelsen kan anvendes på både C, B og A niveau i biologiundervisningen og kan indgå i tværfaglige 
temaer om f.eks. overvågningssamfund og selviscenesættelse. 
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Spørgsmål til diskussion i grupper 

Begrund alle de svar I giver. 

Udviklingen af de genetiske tests bliver kaldt ”verdens bedste opfindelse” af Times magazine.  

- Beskriv hvilke muligheder, som de genetiske tests giver, og hvorfor teknologien kan kaldes ”verdens 

bedste opfindelse”. 

 

I programmet fremgår det at ventetiden efter at man har sendt sin spytprøve med DNA til laboratoriet, er 
på 8 uger. 

- Beskriv hvilke tanker du tror, at forsøgspersonerne har i denne periode 

 

Firmaerne på markedet tilbyder de genetiske test uden nogen indledende samtale eller samtale efter, at 
svaret er fremkommet. 

- Diskutér om det er nødvendigt, at personer, der får testet deres gener, skal have en samtale med en 

fagperson (læge, psykolog eller lign.)  før og/eller efter en genetisk test 

 

I programmet fremgår det, at firmaerne tilbyder at teste almindelige mennesker for sygdomme som 
Alzheimers og Parkinssons syge. Der findes ikke en behandling for sygdommene, og begge har dødelig 
udgang. 

- Mener du, at det er i orden at teste for genetiske sygdomme, som der ikke findes en behandling for? 

 

Marius Kambouris fra firmaet Gonido mener, at fokus skal være på forebyggelse frem for behandling, og 
derfor vil firmaet samarbejde med Tønder Kommune om at få testet børnene i kommunen for mulig 
overrisiko for at udvikle diabetes type II. 

- Hvilke problemer kan der være i at teste børnene for denne risiko? 

- Hvorfor kan det være en fordel for Kommunen at samarbejde med Gonido om dette projekt? 

 

Brugen af genetiske test er stigende, også blandt helt almindelige mennesker. 

- Undersøg hvor let du kan købe en genetisk test på internettet  

- Hvilket firma ville du vælge, hvis du havde besluttet dig for at få lavet en test? 

 

Supplerende Materialer 

Biosam om brugen af genetiske test: http://www.tekno.dk/biosam/PDF/Biosam7.pdf 
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