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Gesprekken tussen leerlingen
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Er ontstaatsomsverwarringhoe het zit met
homologechromosomen
of tweechromatiden.
van een 4 vwo
Citaatvan een audio-opname
groepje:
L1: Hetgaater om dat we driepaarhebben.
L2: Wat zegje?
L1: Alsje het zo plakt,is het dan ook een
paar?
L2: Zezittenofficieelzo aanelkaar.Zo?
ja.
L1: Met zo'ndingetje
L3: Wanneerzittenze zo aanelkaar?
L1: Als2e...alsje mitosehebt.
L3: Dusalsze verdubbeld
zijn.
L2: Hoezit het.....wat
iseenoaardan?
L1: Zo.
L2'. In het echtzittenze toch zo in elkaar
gedraaid?
L3: Eenchromosoom
bestaatuit DNAdenkik.
L2: Ohja, oké.
L1: Ditzijner maardriehoo[ dit zijngeen
driepaarwat jr1nou hebt.
In het practicumis bewust gekozenom te
startenmet drie oaar chromosomenin de
lichaamscel.
minDaarbij
moetende leerlingen
stens vier erfelijkekenmerkenaangeven.
Hierdoorwordenze gedwongenom op minstens één chromosomenpaar
twee erfelijke
kenmerkenaan te geven.Hierdoorkan worden nagegaanof leerlingenbeseffendat op
één chromosoomvele genenliggen.Dat dit
het gewensteeffect heeft, illustreerthet volgendecitaatuit eengroepsoverleg:
L1: Oh,dankomthetin dezelfde
volgordeop
elk chromosoom.
Oh,dusop ieder
chromosoom
is het orecies
hetzelfde.
L2'. Needat is nietzo. Diez1nniethetzelfde.
Eenman heefttoch ook eenX- en een
Y-chromosoom.
L1: Oké,maarje verdeeltvierkenmerken
maarwe
overdriepaarchromosomen,
hebbenvierkenmerken.
Hoewil ie dat
nou verdelen?
L3: Duséénkenmerkop éénchromosoom?
L2: Nee,nee.
L3: Hoedan?
L2: Wantop dezekomtalleen,ehm,even
denken,op dezekomttongrollenen
hier,ehm,staat blonden blauw.
L3: Kandat?
L2: )a.

