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gen-teknologi 1
Henrik er ude at lufte sin hund en sen aften i parken. Pludselig bliver han slået ned bagfra af en tyv, som stjæler hans 
pung og slår ham bevidstløs. Da Henrik kommer til sig selv, får han fat i politiet, som sender ham videre til hospitalet 
for at finde ud af, om der er nogle DNA-spor på Henrik fra gerningsmanden.

Vores gen-sammensætning og DNA er helt unikt og vil til hver en tid kunne afsløre os, også hvis vi har gjort noget 
forkert. 

Skal vi have et DNA-register i Danmark, hvor samtlige danskere er registreret?

du er for
Find argumenter for, at alle skal registreres i et DNA-register.

Hvad er gener og DNA? 

Hvad kan DNA-spor være? 

 
Tænk over, hvad modstanderen vil argumentere for og find ud af, hvordan du vil svare ham eller hende igen.
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