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Fag: Vejleder: 

Biologi A 

Dansk A 

Opgaveformulering: 

Gør rede for udviklingen i genteknologi, særligt CRISPR/Cas9-teknologien. Analyser og vurder 

perspektiverne i brugen af CRISPR/Cas9-teknologien, både nu og i fremtiden. Inddrag empirisk 

viden og de etiske dilemmaer, teknologien kan skabe, og inddrag artiklen “Kinesisk genforsker om 

CRISPR-babyer: »Vi må nu sørge for, at det aldrig sker igen«” fra Ingeniøren, 30. november 2018 

(vedhæftet). 

Skriv en populærvidenskabelig artikel om CRISPR/Cas 9-metoden til en typisk læser af det 

populærvidenskabelige magasin Illustreret videnskab (i den trykte udgave). Artiklen skal i en 

afrunding vurdere de etiske perspektiver i brug af metoden.  

Forklar i en metatekst dine formidlingsmæssige valg af virkemidler i forbindelse med artiklens 

indhold, sprog og udformning. Vurder fordele og ulemper ved at formidle viden via 

populærvidenskabelige artikler. 

Forventet omfang: 15-20 normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusiv mellemrum). Forside, 

indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller, bilag og lignende indgår ikke i omfanget. 

Link til artiklen: https://ing.dk/artikel/kinesisk-genforsker-crispr-babyer-vi-maa-nu-soerge-at-

aldrig-sker-igen-222317 

Med aflevering i Netprøver erklærer jeg mig enig i, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg 

har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget 

uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under 

prøven. 
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1.0 Resumé 

Opgaven omhandler udviklingen i genteknologi samt de etiske dilemmaer denne udvikling giver. 

Med den seneste nye teknologi CRISPR/Cas9 åbnes der op for, at der i fremtiden kan ske 

genmodificeringer i alle DNA’ets dele. CRISPR/Cas9-teknologien er baseret på proteinet kaldet 

Cas9, som er styret af et guide-RNA (gRNA), hvilket giver proteinet den egenskab at kunne 

identificere DNA-sekvenser for derefter at klippe dem over ved et dobbeltstrengsbrud. På denne måde 

kan forskerne foretage en genmodificering, på en lettere samt hurtigere og mere præcis måde end 

tidligere. Analysen viser, at CRISPR/Cas9-teknikken allerede bruges meget bredt på mange 

forskellige forskningsemner spændende fra at forhindre sygdomme og spredning af uønskede arter, 

forbedringer af afgrøder til mere solid grundforskning. Teknologien har allerede nu gjort forskere i 

stand til at gøre både planter og mennesker resistente over for eksempelvis virusangreb samt HIV. 

CRISPR/Cas9 metoderne bliver flere og mere sikre, hvilket gør, at det på sigt må formodes, at der 

teknisk vil være meget få grænser for, hvad forskerne kan ændre i DNA’et. Dette rejser en lang række 

etiske dilemmaer både på nu og i fremtiden. Det er specielt overvejelser omkring sikkerhed samt 

forståelsen af de konsekvenser som genmodificeringen kan have. Skal vi have designer babyer og 

overmennesker? Forståelsen af selve CRISPR/Cas9 samt de etiske dilemmaer teknologien skaber 

kommer potentielt til at berøre os alle. Stoffet kan dog være svært for lægmand at forstå, hvis viden 

skal opnås via den gængse faglitteratur og forskningsartikler. Opgavens populærvidenskabelige 

artikel gengiver derfor med de virkemidler der findes inden for denne genre – mere simpelt sprog, 

illustrationer mv – både hvad CRISPR/Cas9-teknologien er, og hvad den kan samt hvad det med 

fokus på os mennesker giver af etiske udfordringer nu og i fremtiden. På den måde åbnes der 

mulighed for at flere kan forstå de overordnet principper i teknologien samt de udfordringer dens 

muligheder giver. 
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2.0 Indledning 

Med udgangspunkt i opgavens problemformulering startes opgavens første del med en redegørelse af 

CRISPR/Cas9-teknologien. Dette gøres via viden fra fagbøger. En dybere forståelse af hvad selve 

teknologien bygger på, og hvad teorien bag er efterfulgt af en analyse af, hvor og hvordan teknologien 

bruges. Udgangspunktet er en amerikansk undersøgelse. Mere end 200 forskere, der arbejder med 

CRISPR/Cas9-teknologien har givet oplysninger om anvendelsesområder, forskningsemner samt 

anvendte CRISPR/Cas9 metoder. Resultaterne giver en bred viden om teknologiens potentiale og 

udfordringer. Denne viden underbygges efterfølgende af en gennemgang af forskellige empiriske 

cases, hvor der er udvalgt et udsnit af forskellige konkrete forskningsartikler. De dækker hvad der 

konkret er lavet af forsøg inden for emnet samt udfordringer og resultater. Der er i dette materiale 

også inddraget en artikel om forsøg på kinesiske tvillinger. Redegørelsen og analysen danner 

grundlaget for perspektiveringen. Opbygget viden og data herfra bruges med et etikafsæt til, at sætte 

perspektiver på bruges af CRISPR/Cas9-teknologien nu og i fremtiden.  

Med udgangspunkt i redegørelsen, analysen samt perspektiveringen består opgavens anden del af en 

populærvidenskabelig artikel - i trykt udgave - henvendt til en typisk læser af tidskriftet, Illustreret 

Videnskab. Artiklen indeholder en beskrivelse af CRISPR/Cas9-teknologiens metode, samt hvilke 

etiske problemer den giver. I relation til dette er der lavet en metatekst, som forklarer de 

formidlingsmæssige valg af virkemidler i der er anvendt til udformning af artiklens udformning, 

sprog samt layout. Dette munder ud i en vurdering af fordele og ulemper ved formidling af et så 

teknisk stof som CRISPR/Cas9-teknologien og de etiske dilemmaer via genren 

populærvidenskabelige artikler.   

Der er i opgaven således anvendt både kvantitativt og kvalitativt data. Disse er brugt via en deduktiv 

tilgang, idet der er gået ud fra en viden heri, der antages på forhånd til både at redegøre, analysere og 

perspektivere. Jeg har i udvælgelsen af empirisk data forudsat at både den amerikanske undersøgelse 

samt de empiriske cases er dækkende for, hvad der generelt foregår inden for brugen af 

CRISPR/Cas9-teknologien. Slutligt forekommer der en konklusion der samler op på det hele.  
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3.0 Grundlæggende om genteknologi 

Arvematerialets kemiske struktur blev første gang identificeres i 19531. Denne opdagelse blev 

efterfulgt af en dybere beskrivelse af DNA’ets (forkortelse for DeoxyriboNucleicAcid, red.) struktur. 

DNA er molekylet for vores arvemateriale, dvs. vores genetiske kode, som indeholder de ca. 20.000 

gener2, som koder for dannelsen af proteiner hos mennesker. DNA’et er en nukleinsyre, da det findes 

i cellekernen hos den eukaryote celle. Grundet afgivelsen af en proton bliver DNA-molekylet negativ 

ladet, hvilket betyder, at det kan bindes til de såkaldte histoner, som er kuglerunde, positivt ladede 

proteiner3. Endvidere består DNA’et af grundstofferne carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen samt 

fosfat, som yderligere inddeles i 3 typer molekyler. Den første er en uorganisk syre kaldet fosforsyre. 

Den anden er en nitrogenholdig base, som inddeles i fire forskellige baser, nemlig thymin, adenin, 

cytosin samt guanin. Den tredje og sidste molekyletype er kulhydratet deoxyribose, som er en pentose 

med 5 C-atomer. En sammensætning af de tre typer af molekyler vil danne et nukleotid (Bilag A giver 

mere information herom). Arvematerialet varierer fra individ til individ. Nogle gange skabes der fra 

naturens side fejl i DNA’et, disse kaldes mutationer. Definitionen på en mutation er en tilfældig 

ændring i et individs DNA, hvorpå nukleotidsammensætningen bliver påvirket4. En mutation kan 

have fatale konsekvenser afhængig af, hvor i genomet den finder sted5. Viden om arvematerialets 

kemiske struktur samt genetiske kode banede vej for den næste markante begivenhed i genetikkens 

historie, nemlig da man i 1970’erne fandt de såkaldte restriktionsenzymer. Det banebrydende i 

relation til brugen af disse enzymer var, at man kunne klippe små stykker af et DNA-molekyle ud fra 

én bestemt art, hvorefter disse atter kunne indsættes i arvematerialet hos en anden art. Teknikken 

kaldes gensplejsning og har dannet grundlag for det vi i dag kender som genteknologi6.  

Begrebet genteknologi dækker over adskillige metoder, hvor man på en given måde påvirker eller 

undersøger genomet. Nogle af de tidlige genteknologiske værktøjer er Zinc-fingers samt TALENs 

(Transcription Activator-Like Effector Nucleases, red.). Metoderne er baseret på små proteinenheder, 

der henholdsvis kan genkende 3 samt 1 nukleotid. Men 1-3 nukleotider er ikke meget i DNA 

sammenhæng, så for at proteinenhederne kan genkende længere nukleotidsekvenser, kobles de til 

større komplekser. Komplekset sammensættes efterfølgende til en nuklease, som er en gruppe af 

1 Egebo, A. Lone (2003), s. 75-90 
2 Skadhede, Thomas & Selchau, Kirsten (2017), s. 782  
3 Skadhede, Thomas & Selchau, Kirsten (2017), s. 785 
4 Skadhede, Thomas & Selchau, Kirsten (2017), s. 896 
5 Skadhede, Thomas & Selchau, Kirsten (2017), s. 897  
6 Egebo, A. Lone (2003), s. 75-90  
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enzymer, der katalyserer nedbrydningen af nukleinsyrer. Resultatet af dette er et dobbeltstrengsbrud 

i det undersøgte DNA, som åbner dørene op for en mere gennemgribende og dybdegående 

modifikation7. Udfordringen ved begge teknikker er, at det kræver både meget tid og mange penge at 

opbygge disse store proteinkomplekser, hvilket begrænser anvendelsesområde, udbredelse og 

resultater skabt8. Begge metoder anses for at være en af grundelementerne til udviklingen af det nye 

og meget famøse genteknologiske værktøj kaldet CRISPR/Cas9, hvis opdagelse sammenlignes med 

Alexander Flemings opdagelse af penicillin9. Men hvad er CRISPR/Cas9-teknologien?  

4.0 CRISPR/Cas9-teknologiens udvikling 

CRISPR/Cas9-teknologien er en metode der gør det muligt at klippe i DNA med enorm præcision 

samt effektivitet, på en lettere og billigere måde end tidligere teknologier. Historien bag 

CRISPR/Cas9-teknologien er, at Yoshizumi Ishino og hans forskergruppe i 1987 opdagede mystiske 

repetitive DNA-sekvenser i arvematerialet hos bakterien E. coli10. Funktionen af disse DNA-

sekvenser var ukendt. I 2002 forekom der et væsentlige fremskridt til forståelsen af CRISPR-

systemet, da generne CRISPR-associerede eller Cas blev opdaget. En analyse indikerede et funktionel 

forhold mellem disse, dog forblev funktionen ukendt. I 2005 rapporterede flere forskningsgrupper 

om, at de forskellige CRISPR-spacers indeholdte sekvenser af DNA fra bakteriofager. Disse 

CRISPR-spacers sidder mellem de repetitive sekvenser. Endvidere viste det sig også, at bakterierne, 

der indeholdte disse sekvenser var resistente over for infektioner af netop disse fager, hvilket 

indikerede, at CRISPR-systemet var et adaptivt immunforsvar i de prokaryote bakterier11.   

4.1 Bakteriens immunforsvar 

Bakteriens immunforsvar er vigtigt til forståelsen af CRISPR/Cas9-tekonologien. Bakterien vil som 

et modangreb på et virusangreb aktivere specielle proteiner kaldet Cas9-proteiner12. Disse proteiner 

er styret af et stykke RNA kaldet guide-RNA (gRNA), som giver proteinet egenskaben til at 

identificere udefrakommende DNA-sekvenser, for derefter at klippe dem over ved at danne 

dobbeltstrengsbrud i DNA13. Efterfølgende gemmes små stykker af virus-DNA i bakteriens eget 

DNA, derpå dannes der et bibliotek over alle de virusinfektioner den tidligere har været udsat for. De 

7 https://www.ptglab.com/news/blog/crispr-cas9-talens-and-zfns-the-battle-in-gene-editing/ (Besøgt d. 15/3/2020) 
8 https://www.synthego.com/crispr-benchmark, s. 7 (Besøgt d. 14/3/2020) 
9 https://videnskab.dk/krop-sundhed/store-opdagelser-mirakelmidlet-penicillin (Besøgt d. 15/3/2020) 
10 https://www.targethealth.com/post/dr-yoshizumi-ishino-crispr (Besøgt d. 15/3/2020) 
11 Christopher, A. Lino et al (2018) 
12 Skadhede, Thomas & Selchau, Kirsten (2017), s. 1005-1006 
13 https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/crispr-cas9/#1522070249564-e5f547b7-4ced (Besøgt d. 14/3/2020) 
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gemte DNA-stykker, kaldes spacerDNA og de sidder som perle på en snor i bakteriens genom, hvor 

de kun er adskilt af små palindrome sekvenser14 (Bilag B giver mere information).   

4.2 Genmodificering med CRISPR/Cas9-teknologien 

Placeringen af dobbeltstrengsbruddet afhænger af hvilket gRNA, der er bundet til Cas9. Det er derfor 

dem forskerne bruger til modificeringen af DNA-sekvensen. Forskerne designer således et helt 

specifikt gRNA, som derefter indsættes i Cas9-proteinet. Cellen kan enten indsætte sekvenser i 

dobbeltstrengsbruddet eller lave mutationer i sekvensen, som udføres på baggrund af cellens egne 

DNA-reparationsmekanismer. Genmodifikationen ligger således i, hvordan dobbeltstrengsbruddene 

udnyttes. Et dobbeltstrengsbrud adskiller genomet rent fysisk, da begge DNA-strenge brydes, hvilket 

kan have enorme konsekvenser for cellen. Gennem sine reparationsmekanismer vil cellen forsøge at 

få samlet DNA-strengene igen. Her findes der to hovedtyper, som på hver deres måde reparerer 

dobbeltstrengsbruddene, non-homologous end joining (NHEJ)15 samt homology directed repair 

(HDR). NHEJ har funktionen, at mekanismen kan samle DNA-enderne og derpå indføre små 

tilfældige mutationer. Hvis mekanismen foregår korrekt, vil Cas9 blot genkende DNA-sekvensen og 

dermed danne endnu et brud. Denne proces gentages, indtil mekanismen ved en fejl laver en mutation. 

Disse mutationer medvirker til, at DNA-sekvensen ikke længere kan aflæses korrekt hvorpå proteinet, 

som sekvensen koder for, ikke længere translateres. HDR afviger fra NHEJ, da mekanismen bruger 

en DNA-sekvens som skabelon til at reparere bruddet. Den anvendte DNA-skabelon skal være 

homologe til enderne i dobbeltstrengsbruddet. HDR baserer således sin reparation på baggrund af 

disse homologe ender af DNA-sekvensen, og den er dermed ligeglad med hvad der er imellem16. 

Dette er således cellen måde at reparere de brud Cas9-proteinet har forsaget.  

4.3 Strukturen af Cas9 

Cas9 inddeles i 2 dele, som er identifikationsdelen (REC) samt nukleasedelen (NUC). REC 

identificerer den specifikke DNA-sekvens og det er her gRNA er bundet17. I NUC findes et domæne, 

der genkender PAM-sekvensen. En PAM-sekvens er en 2-6 nukleotider lang sekvens, der sikrer at 

Cas9 ikke klipper i cellens eget DNA. Funktionen af NUC er at klippe DNA’et, som forårsages af de 

to endonukleaser kaldet HNH samt RuvC. HNH klipper DNA-strengen, som indeholder sekvensen 

14 Skadhede, Thomas & Selchau, Kirsten (2017), s. 1007-1010 
15 https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/crispr-cas9/#1522070249564-e5f547b7-4ced (Besøgt d. 14/3/2020) 
16 https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/crispr-cas9/#1522070249564-e5f547b7-4ced (Besøgt d. 14/3/2020) 
17 https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/crispr-cas9/#1522070249564-e5f547b7-4ced (Besøgt d. 14/3/2020) 
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fra gRNA’et hvorimod RuvC klipper DNA-strengen med PAM-sekvensen. Proteinstrukturen er 

dermed designet til at identificere DNA-sekvenser for derefter at klippe dem18 (Se bilag C for mere 

information).  

4.4 Knock-out & knock-in: de to mest anvendte metoder 

Hertil findes der en masse molekylære strategier med Cas9, som resulterer i forskellige molekylære 

ændringer af DNA-sekvensen. Disse ændringer har direkte indflydelse på funktionen af generne. Der 

er to hovedteknikker, nemlig gen knock-out samt gen knock-in. Ødelæggelsen af et gen vil forårsage 

såkaldte loss-of-function mutationer. Denne loss-of-function mutation resulterer i et knock-out af et 

gen, som betyder, at genfunktionaliteten fjernes, eller at der ikke produceres nok protein. Et gen 

knock-out forhindrer dermed specifikke funktioner, ved at påvirke funktionen af proteinerne. Den 

anden teknik, gen knock-in, er derimod indsættelsen af en ny DNA-sekvens på en specifik position i 

DNA’et. Således kan et knock-in medføre en gain-of-function mutation, som ændrer eller tilfører 

funktioner til proteinet, som genet koder for19. Disse tillægges enkelte komplikationer.  

4.5 Off-target 

Med CRISPR/Cas9-teknologien har man stødt på et par komplikationer, hvoraf en af dem er de 

såkaldte off-target effekter, der sker som følge af modifikation med Cas9. Denne effekt forekommer, 

hvis Cas9-proteinet interagerer med en sekvens man ikke havde planlagt at modificere. Dette sker da 

sekvensen, som det givne gRNA genkender, findes flere steder i genomet, og det vil skabe store 

problemer, da vigtige gener ubevidst og utilsigtet kan blive ødelagt. De er svære at forudse for de 

enkelte sekvenser i genomet, og medvirker derfor til, at usikkerheden ved brugen af Cas9 stadig er 

stor og sikkerheden i resultaterne derfor til tider lav20. 

5.0 Brugen af CRISPR/Cas9-teknologien 

5.1 Anvendelsesområder 

Men hvordan bruges teknologien i praksis? Det har det amerikanske firma ”Synthego” undersøgt. 

Firmaet er førende inden for genteknologi, og deres vision er at præcisere samt automatisere 

18 Skadhede, Thomas & Selchau, Kirsten (2017), s. 1005-1010 
19 https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/crispr-cas9/#1522070249564-e5f547b7-4ced (Besøgt d. 14/3/2020) 
20 https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/crispr-cas9/#1522070249564-e5f547b7-4ced (Besøgt d. 14/3/2020) 



SRP  Biologi/Dansk 

9 

genteknologien, som skal munde ud i hurtig samt omkostningsfri forskning med ensartede resultater 

for enhver forsker21. Deres undersøgelse, som er lavet på baggrund af besvarelser fra 207 forskere, 

spændende fra studerende til professionelle forskere ved både universiteter samt i private 

virksomheder, giver et indblik i, hvilke udfordringer, applikationer, succesniveauer samt tilfredshed 

CRISPR-forskerne har med deres eksperimentelle forsøg.  

Forskerne rapporterede, at de arbejdede med CRISPR-teknologien inden for mange forskellige 

anvendelsesområder. Resultaterne er opregnet i figur 1. 

Figur 1 Anvendelsesområder forskningen fokuserer på22 

Figuren viser, at der er en markant trend for de anvendelsesområder, som forskerne for nuværende 

har mest fokus på. Dette er inden for dyre- samt sygedomsmodeller. Områderne udgør 42,5% af deres 

nuværende forsøgsaktiviteter. Forskning inden for disse emner kan potentielt bringe os tættere på en 

forståelse af bestemte sygdomme, både så de via CRISPR/Cas9 potentielt kan helbredes og 

forhindres. Dette berører, og er relevant for rigtig mange, så det giver mening, at det er her, forskerne 

for nuværende har deres fokus.  

Brydes undersøgelsens resultater lidt mere ned, kan det som opregnet i figur 2 ses, at 

emnespektrummet angivet i mere specifikke forskningsområder er mangfoldigt.   

21 https://www.synthego.com/company (Besøgt d. 14/3/2020) 
22 https://www.synthego.com/crispr-benchmark, s. 7 (Besøgt d. 14/3/2020) 
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Figur 2 Forskningsområder forskningen studerer23 

I tråd med figur 1 viser figur 2, at enmer inden for kræftområdet med 18% samt neurovidenskab med 

15,1% topper, som værende de mest studerede forskningsområder hos de adspurgte forskere. Dvs. 

ca. 1/3 af de adspurgte forskere forsøger at finde svar og metoder til, hvordan problemstillinger 

herinden for kan løses via CRISPR/Cas9-teknologien. I figur 2 kan det endvidere ses, at celle- og 

genterapi med 6,8% ikke har en markant aktivitetsindsats. Dette kan undre, da opbygning af viden og 

resultater inden for dette område, kan ses som et vigtige grundelement og middel til generel 

bekæmpelsen af genetiske sygedomme. Denne skæve fordeling kunne hænge samme med 

tidsperspektiverne i, hvornår de forskellige emner kan give en kommerciel eller anvendelseskonkret 

gevinst. Alt andet lige vil meget specifikke og snævre emner inden for kræft og neurovidenskab kunne 

give hurtigere resultater, hvorimod celle- og genterapi, som et mere bredt og tungt 

grundforskningsemne har et længere og mere uklart tids-og resultatperspektiv. Det må formodes at 

der i fremtiden vil komme et endnu bredere spektrum af forskellige forskningsemner. Efterhånden 

som teknologien modnes og forfines kan den anvendes billigere, hurtigere og sikre på mange flere 

emner, hvor ændring/reperation af DNA’et kan have en effekt.     

23 https://www.synthego.com/crispr-benchmark, s. 8 (Besøgt d. 14/3/2020) 
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CRISPR/Cas9-teknologien har efterhånden en stor metode 

værktøjskasse. I figur 3 er opregnet de metoder som 

forskerne i undersøgelsen bruger (bilag D uddyber mere 

herom) Den i afsnit 4.4 beskrevne knock-out-metode er 

langt den mest anvendte metode med en andel på 50%. Det 

undrer ikke, da det netop var denne metode, der for alvor 

gav CRISPR/Cas9-teknologien omtalen samt dets enorme 

potentiale. Også den i afsnit 4.4 beskrevne knock-in 

metode benyttes hyppigt – i 26,1% af forsøgene. Knock-

in-metoden anses også for at være den metode, man i 

fremtiden vil benytte til genteknologien.24 Endvidere 

kunne man sagtens forestille sig, at der i fremtiden vil komme endnu flere metoder, i og med 

teknologien stadig er på et nyt stadie25.   

I relation til udfordringer, succesniveauer samt den tilfredshed CRISPR-forskerne har med deres 

eksperimentelle forsøg viser rapporten også, at der stadig skal arbejdes med at modne og forfine 

metoden for at opnå ønskede resultater. At anvende CRISPR/Cas9-teknoligen tager stadig meget tid, 

mange gentagelser, koster store summer penge, og er forbundet med meget usikkerhed, selvom 

teknologien er markant bedre end tidligere genteknologiske metoder. Resultaterne er derfor ikke altid 

tilfredsstillende, og der er lang vej endnu førend forskerene kan stille sig tilfredse og opnå opstillede 

forsøgsformål på en sikker og konsistent måde.  

24 https://www.synthego.com/crispr-benchmark, s. 9 (Besøgt d. 14/3/2020) 
25 https://www.synthego.com/crispr-benchmark (Besøgt d. 14/3/2020) 

Figur 3 Hvilke CRISPR-metoder der bliver brugt20 
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5.2 Konkrete CRISPR/Cas9 cases 

For at kunne sætte endnu flere perspektiver på brugen af CRISPR/Cas9-teknologien vil følgende afsnit omhandle konkrete empiriske cases. 

I nedenstående tabel 1 er udvalgt cases inden for flere forskellige anvendelsesområder og forskningsemner der gør brug af forskellige 

metoder. I tabellen afdækkes resultaterne for de konkrete empiriske cases26.  

26 1* Vermilyea, C. Scoot et al (2020), 2* Artigas, Q. Gonzalo et al (2020), 3* Borrelli, G. M et al (2018), 4* Zhan, Tianzuo et al (2019), 5* https://ing.dk/artikel/kinesisk-genforsker-crispr-babyer-vi-maa-nu-

soerge-at-aldrig-sker-igen-222317 (Besøgt d. 14/3/2020) 

Anvendelses

område

Forsøg CRISPR/Cas9 

metode

Forskningsemne Outcome

Disease Models Forsøg med silkeaber in 

vitro*1 

Base redigering Nerovidenskab: 

Opnå viden om Parkinson 

sygdommen for potentielt 

at kunne 

lindre/kurere/forhindre 

sygdommen fremadrettet

Forskere anser Kinaseenzymet, LRRK2 for at være relateret til 1-3% af parkinsons tilfælde verden over. 

Via  et in vitro forsøg med CRISPR/Cas9-metoden, skabte de en mutation i LRRK2-exon 41 i silkeabens 

DNA. Ved en analyse af mutation fandt de frem til at LRRK2 resulterede i en øget kinase aktivitet, hvilket 

bekræfteded forskere i at ensymet har skyld i parkisons tilfælde. Da disse resultater kan sammenlignes 

med resultater fundet hos mennesker kan denne viden bruges til at arbejde videre med hvordan man på 

sigt kan forhindre enzymet i at udøve denne skade på hjernen.

Primary and 

stem cells

Forsøg med vandmænd in 

vivo
*2

Knock-out Basic research:

At undersøge om 

vandmænd evne til at re-

producere sig kunne 

ændres/stoppes

En gruppe af forskere har påvist at de via CRISPR/Cas9-teknologien har formået at stoppe modningen af 

ægceller hos en specifik art inden for vandmændene, kaldet Clytia. Derved var de i stand til at stoppe, hvor 

hurtigt arten kunne formere og dermed sprede sig. 

Disease Models Forsøg med planterne 

arabidopsis (almindelig 

gåsemad) samt Nivotiana 

benthamiana (arvart af 

tobaksplanten) in vivo*3

Knock-in Agriculture:

At forsøge at gøre planterne 

resistente over for 

bakterier, svampe og virus 

infektioner

Via CRISPR/Cas9-teknologien opnåede forskerne at planterne blev resistens mod virussygdomme. Dermed 

blev planterne i stand til på egen vis at beskytte sig selv mod udryddelse og/eller sygdom og dermed 

manglende vækst/udbytte. 

Disease Models In vivo forsøg på mus*4 Mange forskellige 

metoder

Cancer:

At forsøge at opnå mere 

viden om hvordan en tumor 

(lungekræft) udvikler sig 

samt hvordan den kan slås 

ned.

På baggrund af et forsøg med CRISPR/Cas9-teknologien fik forskergruppe opbygget viden som viser at 

teknologien er skabt til at opnå mere viden og bedre viden på en både billigere og hurtigere måde om 

kræft. Dermed kan der skabes grobund for også at kunne udvikle endnu bedre og effektive 

behandlingsformer fremadrettet. 

Disease Models In vivo ændringer på 

meget tidlige 

menneskeforstre 

(embryoe) som senere 

blev født*5

Knock-out Cell and Gene Therapy:

At gøre mennesker immune 

overfor HIV virus

Via CRISPR/Cas9-teknologien forsøgte en forsker at ændre i et sæt tvillingers CCR5 gen i deres meget 

tidlige fostertilstand således at de ville blive født med immunitet overfor HIV. Forsøget lykkedes i den ene 

tvilling og halvt for den anden.

Dette betyder at deres arvemasse fra deres start på livet er ændret og dermed  modstandsdygt overfor en 

bestemt art af HIV smitte.

Tabel 1: Empiriske cases – forsøg hvor CRISPR/Cas9 teknologien er anvendt 
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5.3 Perspektiverne i brugen af CRISPR/Cas9-teknologien på baggrund af den empiriske viden 

I følgende afsnit vil perspektiverne samt de etiske dilemmaer der kan udledes for bruges af 

CRISPR/Cas9-teknologien fra konkrete empiriske cases behandles.   

5.3.1 Kortsigtede betragtninger og etiske dilemmaer 

Den hurtige udvikling i CRISPR/Cas9-teknologien har givet den et kæmpe potentiale. Men brugen 

af teknologien er ikke lige ud ad landevejen, der findes både en lang række fordele, men til hver af 

disse kan også knyttes ulemper og etiske dilemmaer.  

Som vist i figur 1+2+3 har CRISPR/Cas9-teknologien allerede en stor udbredelse både på 

anvendelsesområder og forskningsemner. Metoderne inden for teknologien bliver også hastigt flere 

og flere. Dette åbner op for et stort dilemma relateret til, om der skal være frit valg på alle hylder for 

alle i relation, hvad man må og ikke må med den viden og de teknikker der findes. Casen fra artiklen 

”Kinesisk genforsker om CRISPR-babyer – Vi må sørge for at det aldrig sker igen”27 er et rigtig godt 

eksempel herpå. Teknikken er klar til at lave nogle permanente ændringer i DNA’et som gør, at et 

sæt tvillinger samt alle deres efterkommere ikke kan smittes med en bestemt art af HIV. Det virker 

umiddelbart tillokkende og logisk som en god ide, men kender vi alle de biologiske/genetiske 

implikationer og konsekvenser af sådanne ændringer godt nok til, at det eksekveres frit i levende 

mennesker og deres efterkommere?  

Forsøgene med silkeaberne28 samt musene29 er også berørt af ovenstående dilemma samt nævner selv 

i deres forskningsresultater endnu et. Det kan ikke synes som en dårlig ide, at bruge teknologien til 

at opnå en bredere forståelse samt kortlægning af bestemte genetiske sygedomme for enten at kunne 

lindre, kurerer eller forhindre sygdomme som Parkinsons og kræft. Men CRISPR/Cas9-teknologien 

er stadig umoden og upræcis i dens effekt. Off-target sekvenser er stadig udbredt, hvilket betyder, at 

man kan udføre ændringer, der utilsigtet også skaber ændringer i andre (essentielle) dele af DNA’et, 

fordi der klippes i flere sekvenser end planlagt. En sådan fejl kan resultere i store og fatale 

konsekvenser for andre mekanismer i organismen.  

27 https://ing.dk/artikel/kinesisk-genforsker-crispr-babyer-vi-maa-nu-soerge-at-aldrig-sker-igen-222317 (Besøgt d. 14/3/2020) 
28 Vermilyea, C. Scoot et al (2020 
29 Zhan, Tianzuo et al (2019)
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I forsøget med vandmændene30 vil man med ændringerne i deres evne til re-produktion potentielt 

kunne begrænse eller helt udelukke bestanden. Det kan synes optimalt isoleret set. I relation til kræft 

kunne det være nøglen til nye behandlingsformer, der via metoden forhindre kræftceller i at dele og 

sprede sig. Men hvordan vil en sådan genmodificering på dyr og planter påvirker resten af 

økosystemet? Manglen på en bestemt art kan få konsekvenser for overlevelsen af andre, og dermed 

kan man løse et problem, men skabe nogle nye ved en sådan modificering. Forsøget med at 

genmodificering afgrøderne31, så de bliver mere resistente, og dermed potentielt kan give mere afkast 

og bedre og sundere fødevare synes også godt både i relation til sundhed og klimaproblematikker. 

Men er vi klar til uhæmmet at sprede sådanne ændringer i naturen uden at kende konsekvenser for 

hele økosystemet? 

Alle cases indikerer, at der kortsigtet er behov for, at der tages aktivt stilling til, hvad man må/ikke 

må bruge CRISPR/Cas9-teknologien til. Der er brug for retningslinier og regulativer for området, da 

det netop rummer så uanede potentialer, men desværre også endnu ikke kendte konsekvenser for alt 

levende på jord. Dette er nok også grunden til, at in vivo forsøget på menneskeembryoerne32 blev 

suspenderet og den pågældende forsker senere blev dømt for at have krydset en etiks linie, som vi 

ikke er klar til at krydse33. Teknologien er simpelthen for umoden, og dens konsekvenser ikke 

afdækket godt nok til at den frit kan anvendes, til at genmodificere mennesker, da den påvirkning det 

kan have på generationer ud i fremtiden, på ingen måde er kendt. 

5.3.2 Langsigtede betragtninger og etiske dilemmaer 

Brugen af CRISPR/Cas9-teknologien vil i fremtiden kunne udrette store ting. Selve teknologien 

udvikler sig hurtigt, og vil ende på et modenheds- og præcisionniveau, der gør, at man sikkert og 

præcist vil kunne løse de problemstillinger, der er beskrevet i casene. Der vil sikkert også kunne løses 

andre og endnu mere komplicerede problemstillinger, som endnu ikke er blevet identificeret.  

Derfor relaterede dilemmaerne sig på langt sigt sig både til korrektion af DNA’et, men i meget høj 

grad også til de muligheder der kommer til at findes inden for forbedringer i DNA’et. Dilemmaet 

inden for korrektion kommer i høj grad til at relatere sig til emnerne behandlet i foregående afsnit. 

30 Artigas, Q. Gonzalo et al (2020) 
31 Borrelli, G. M et al (2018) 
32 https://ing.dk/artikel/kinesisk-genforsker-crispr-babyer-vi-maa-nu-soerge-at-aldrig-sker-igen-222317 (Besøgt d. 14/3/2020) 
33 https://www.dr.dk/nyheder/udland/kinesisk-forsker-far-tre-ars-faengsel-genmanipulere-babyer (Besøgt d. 14/3/2020 
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Dvs. om sikkerheden og dermed konsekvenserne i de korrektioner, der foretages kan eksekveres, og 

at konsekvenserne er afdækket og kendt i sådan grad, at fordele så langt opvejer de evt. ulemperne, 

der måtte relatere sig til sikkerheden og det etiske i brugen af CRIPSR/Cas9-teknologien.  

I relation til forbedring kommer man til at stå med nogle meget svære afvejninger i relation til, hvad 

man vil forebygge og/eller forbedre permanent i DNA’et. Man skal eksempelvis tage stilling til, om 

CRISPR/Cas9 skal bruges på individer, der lider af genetiske sygedomme og uden en 

genmodificering, ikke vil kunne overleve, eller om det også skal bruges på individer for at forbedre 

en enkelt egenskab, der ikke nødvendigvis er livtruende eller voldsomt livsforringende. Der vil nok 

ikke være meget etisk modstand mod at udrydde genetiske betinget sygdomme som Parkinsons, 

brystkræft og cystisk fibrose, men hvad med nedsat syn, IQ i den lavere ende, lav/høj højde, eller 

permanent prævention ved at ændre på reproduktionsevnen på de mennesker/dyr, som man ikke 

finder egnet til reproduktion mv.? Teknologien ender nok med stor sandsynlighed et sted, hvor man 

ville kunne ændre stort set alt fra en status til en anden, men hvem skal, og på hvilket videnskabelige 

og etiske grundlag skal afvejningen af, hvad man må/ikke må ændre foretages? Ønsker vi at sætte 

evolutionen fuldstændig ud af spil, og gå efter at kunne designe det (de) perfekte mennesker og 

ultimativt indløse billet til det evige liv for kommende generationer? Samme afvejninger skal 

foretages inden for planteriget samt for andre organismer inden for dyreriget. Skal vi stadig lade 

naturen og evolutionen bestemme eller åbne mere op for, at CRIPSR/Cas9-teknologien tager over og 

dermed for alvor genmodificere os ud af problemer relateret til manglende mad, klimaudfordringer, 

skadedyrsbekæmpelse mv. Er det at foretrække, og er det den vej, vi skal/vil med CRISPR/Cas-

Teknologien? 
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Kilde til figurerne34  Citat fra Thomas Ploug35

34 https://illvid.dk/teknologi/foedevarer/genmodificeret-mad-redder-verden (Besøgt d. 15/3/2020) 
35 https://videnskab.dk/naturvidenskab/crispr-status-s%C3%A5-langt-er-vi-nu-og-her-er-udfordringerne (Besøgt d. 15/3/2020) 

6.0 Populærvidenskabelig artikel 
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7.0 Danskfaglig analyse af artiklen 

7.1 Kommunikationssituation 

Til formidlingen af opgaven, har jeg valgt at taget udgangspunkt i Ciceros retoriske pentagram, der 

indeholder emner som omstændigheder, emne, afsender, modtager samt sprog36. Omstændighederne, 

er det populærvidenskabelige tidsskrift, Illustreret Videnskab (i den trykte udgave, red.), som i første 

halvår af 2019 havde et læsertal på 383.00037. På deres hjemmeside siger de således: ”Tidsskriftet 

kom til verden båret på idéen om, at selv det sværeste emne kan formidles, så det bliver spændende 

og vedkommende for den nysgerrige menigmand”38. Hvilket vidner om, at tidskiftet har en bred 

målgruppe. Dette understøttes af en undersøgelse der viser, at målgruppen er danskere i alderen 12-

60 år med en ligelig fordeling på i de forskellige aldersgrupper39. På baggrund af den brede målgruppe 

har jeg derfor valgt at vinkle artiklen bredt. Denne bredde vinkel kommer til udtryk ved, at jeg har 

valgt at holde fokus på CRISPR/Cas9 i relation til forsøg på mennesker. Ved dette fokus sikrer jeg 

mig at indholdet i artiklen potentielt har en eller anden form for relevant betydning for alle der læser 

den, store som små. Alle kan relatere sig til kræft samt menneskelige egenskaber som generelt emne. 

Derudover skal indholdet tilbyde læseren ny viden samt perspektiver. I rollen som afsender er mit 

formål at give modtageren et indtryk af, at jeg er godt inde i CRISPR/Cas9 stoffet for at skabe 

troværdig. Da jeg blot er en gymnasieelev, må jeg ty til andre metoder for yderligere at styrke artiklens 

troværdighed. Derfor har jeg i afsnittet om de etiske perskeptiver valgt inddrage citater fra eksperter 

fra etisk råd, der har meget skarpe holdninger til emnet samt rådgiver om, hvordan CRISPR/Cas9-

teknologien bør anvendes.  

Et af kendetegnene ved den populærvidenskabelige formidling er at den er henvendt til ”almindelige” 

mennesker og kommunikationen i formidlingen er asymmetrisk. Denne asymmetriske formidling 

hviler på, at afsenderen har en større viden end modtageren40. Tilpasningen af den asymmetriske 

formidling opnås, for det meste, gennem sproget. I artiklen er sproget formuleret således, at det 

rammer den brede målgruppes måde at kommunikere på. Derfor har jeg skrevet artiklen i et 

dagligdagssprog, hvor fagterminologi enten er erstattes med noget mere lægmandssprog eller, hvis 

brugt, er det efterfulgt af forklarende tekst. Et eksempel på hvor fagterminologi er blevet erstattet 

36 https://www.gymdansk.dk/ciceros-pentagram.html (Besøgt d. 15/3/2020 
37 https://mediekit.dk/print/illustreret-videnskab/ (Besøgt d. 14/3/2020) 
38 https://illvid.dk/om-illustreret-videnskab/illustreret-videnskab (Besøgt d. 14/3/2020) 
39 https://mediekit.dk/print/illustreret-videnskab/ (Besøgt d. 14/3/2020) 
40 Rienecker, Lotte (2008) 
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lyder, ”Et af de problemer forskerne er stødt på er, om CRISPR/Cas9-teknologien klipper steder i 

genomet, der ikke var planlagt”. Her er fagbegrebet ”off-target” blevet erstattet med en mere 

lægsmandsbeskrivelse af begrebets definition. Men der er også nogle fagbegreber, der ikke kan 

undværes. Disse er blevet tillagt en dybdegående forklaring. Det gode eksempel herpå er begrebet 

”en mutation” samt ”DNA”. For at gøre det meget tekniske faglige stof endnu nemmere at forstå, har 

jeg også valgt at bruge metaforiske sammenligninger, der med udgangspunkt i noget lettere forståeligt 

forklare noget svært. Eksemplet herpå er hvor forklaringen af Cas9-proteinets rolle som 

sammenlignes med en saks.  

7.2 Opsætning og layout 

Sammenlignet med populærvidenskabelige artikler på nettet, så skal de trykte udgaver af de 

populærvidenskabelige artikler ikke i ligeså høj grad fange og fastholde læserens opmærksomhed. 

Læseren af den trykte udgave vil typisk give sig til at læse artiklen, når vedkommende har god tid og 

lyst til at sidde og læse, og ikke ved et flygtligt klick med en mus i en ledig stund. Men artiklen i det 

trykte medie skal stadig kunne fange læserens fokus samt være tiltalende, for at den ikke springes 

over. For netop at tiltrække læseren med det samme har jeg forsøgt at gøre min rubrik æggende, 

vækkende samt dækkende41. En overskrift gående på: ”CRISPR/Cas9 - et vidunder værktøj eller en 

forbandelse?”, tænker jeg, naturligt vil vække nysgerrighed hos de fleste. Først og fremmest på grund 

af de 2 modsætninger sætningen indeholder, og dernæst fordi hvem vil ikke gerne vide noget mere 

om et nyt vidunder værktøj og om hvilken forbandelse, der potentielt ville kunne ramme? 

Underrubrikken forsøger at underbygge denne effekt, da den er en uddybning og præcisering af 

rubrikkens indhold. Her følger, ”… menes den at have et kæmpe potentiale” som er ment som en 

forlængelse af påstanden om, at CRISPR/Cas9 er et vidunder værktøj og ”… hvad kan den i fremtiden 

udrette og hvilke etiske dilemmaer giver dette” som er ment som en underbyggelse og teaser af 

påstanden om, at CRISPR/Cas9 potentielt er en forbandelse. Slutteligt indeholder den også et retorisk 

spørgsmål, som gerne skulle igangsætte tankevirksomhed og lysten til at læse videre hos læseren.  

En af kendetegnene ved den trykte udgave af Illustreret Videnskab er brugen af billeder samt 

figurer42. I min artikel har jeg forsøgt at tillægge illustrationerne en relevant funktion. Dette ved, via 

letforståelige billeder, at forklare CRISPR/Cas9-teknologiens metode ud fra dem. Illustrationerne 

41 Rienecker, Lotte (2008) 
42 https://illvid.dk/om-illustreret-videnskab/illustreret-videnskab (Besøgt d. 15/3/2020) 
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hører i den populærvidenskabelige genre til blikfangselementerne, da man i den trykte udgave af et 

magasin ofte skimmer billederne inden man begynder at læse teksten. Derfor skal illustrationerne 

kunne læses isoleret samt give et indtryk af artiklens indhold. I artiklen forekommer der også brug af 

en faktaboks. Den skal, ligesom billederne samt billedteksterne, have en relevant funktion. Jeg har 

brugt den til at forklare kryptiske begreber anvendt i artiklen og som er vigtige til forståelsen af 

artiklens indhold. Faktaboksen i artiklen uddyber på en simpel forklaret måde, hvad DNA samt en 

nukleotidsammensætning er. I layout sammenhæng gør min brug af citater fra Etisk Råd også, at 

artiklen får et mere levende og dagligdagstale sprog, som er lettere at læse og forstå for artiklens 

målgruppe.     

7.3 Journalistiske virkemidler 

For at kunne vurdere om en idé eller et emne også er en journalistisk historie, så er nyhedskriterierne 

det vigtigste pejlemærke. Dette inddeles i fem underkategorier; aktualitet, væsentlighed, 

identifikation, sensation samt konflikt43. I min artikel har jeg forsøgt at følge ovenstående kriterier. 

Artiklens aktualitet forekommer ved, at CRISPR/Cas9-teknologien er meget aktuelt, da teknologien 

og dens store potentiale diskuteres af mange i mange medier og fagkredse. Væsentligheden 

understøttes ved, at artiklen beretter om CRISPR/Cas9-teknologiens potentielle grundlæggende 

betydning og/eller konsekvens for alt levende på jord. Derudover indeholder artiklen også elementer 

som læserne kan identificere sig med. Dette værende helbredelse af kræft men også det faktum at alle 

vores egenskaber på sigt kan ændres. Endvidere er nyhedskriteriet, sensation også overholdt. Det er 

lidt en sensation at genteknologien er kommet så langt, men også skræmmende. Dette kommer både 

til udtryk i ordlyden både i brødteksten og overrubrikken, som på en og samme tid fascinerer og 

chokerer læseren via de 2 modsætninger vidunder og forbandelse. Slutteligt indeholder artiklen også 

det sidste nyhedskriterie, nemlig konflikt. Konflikten kommer til udtryk ved de etiske dilemmaer, der 

er omregnet i relation til, i hvilket omfang CRISPR/Cas9-teknologien skal bruges nu og i fremtiden. 

7.4 Appelformer & argumentation 

Argumentationen i min artikel bygger på Toulmins argumentationsmodel44. De overordnede påstand 

er, om CRISPR/Cas9-tekonologien er et vidunder værktøj eller en forbandelse. Belægget for 

påstanden om, at CRISPR/Cas9-teknologien både er et vidunder værktøj og en forbandelse findes i 

de etiske overvejelser som udspringer af teknologiens muligheder. Hjemmel for påstanden samt 

43 https://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/nyhedskriterier/ (Besøgt d. 15/4/2020) 
44 https://www.gymdansk.dk/toulmins-argumentationsmodel.html (Besøgt d. 15/3/2020) 
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belægget er den naturvidenskabelige viden der forekommer i artiklen. For at styrke argumentationen 

laves der en rygdækning i form af inddragelsen af en ekspert fra Etisk Råd.  

For at overbevise læseren yderligere har jeg benyttet de tre appelformer, logos, etos samt patos45. 

Da artiklen er en videnskabelig artikel, er den overvejende præget af appelformen logos. Ved brugen 

af logos tales der til læserens fornuft samt logiske sans. I artiklen er et eksempel på dette redegørelsen 

af CRISPR/Cas9-teknologiens metode. Hvis ikke redegørelsen var overvejende præget af logos, vil 

artiklen gå hen og miste sin troværdighed, og dette harmonerer ikke med at formålet med en faglig 

formidling netop er, på en troværdigmåde, at gøre læseren klogere46. For at styrke troværdigheden 

endnu mere gør jeg også brug af etos. Den mest klare indikation på, at etos optræder i artiklen, er ved 

inddragelsen af eksperten. At citere Thomas Ploug, som er filosof samt medlem af Det Etiske Råd, 

bidrager derfor til at styrke troværdigheden. Referencen til det kinetiske forsøg udført af forskere er 

et andet eksempel. Slutteligt forekommer den sidste appelform, patos, også i min artikel, da 

overrubrikken samt de etiske perspektiver skaber følelsesmæssige associationer hos læserne. Pointen 

i, at CRISPR/Cas9-tekonologien allerede er afprøvet på mennesker samt at den i fremtiden potentielt 

ville kunne bruges til at forbedre det enkelte individ, er alt sammen noget, der appellerer til læserens 

følelser, hvilket er essensen i brugen af patos.   

7.5 Genremæssig vurdering - fordele og ulemper 

Genren den populærvidenskabelige artikel eller faglig formidling har både fordele og ulemper. Den 

overordnede fordel er, at den er et fantastisk redskab til at formidle videnskabelig samt faglig 

kommunikation på en mere let forståelig og tilgængelig måde. Den form for formidling der 

forekommer i videnskabelige artikler, er meget mere tung og teknisk, hvilket for den almindelige 

læser kan opleves som langhåret og uforståeligt. Den populærvidenskabelige artikel er derfor god til 

at nå en bredere målgruppe, da det simplere lægmandsprog sammen med underbyggende 

illustrationer, gør svært stof meget nemmere at forstå47. Derudover er den populærvidenskabelige 

artikel nemt at gå til, da den ikke kræver en bred baggrundviden samt forståelse for begreber samt 

indhold forud for at man læser artiklen.  

45 https://indidansk.dk/3-appelformer (Besøgt d. 15/3/2020) 
46 Rienecker, Lotte (2008) 
47 Rienecker, Lotte (2008) 
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Ulemper ved genren er for det første at artiklerne oftest ikke er dybdegående nok til at kunne bruges 

til andet end netop lægmand information. Tingene forsimples så fagligheden halter på en måde der 

gør, at artiklerne inden for genren sjældent ville kunne bruges mellem studerende og forskere, der 

arbejder videnskabeligt med CRISPR/Cas9-teknologien48. For det andet kan fremstillingen være med 

til at give et for forsimplet billede at faktiske og tekniske forhold, som kan have den konsekvens at 

vigtige detaljer undlades eller misses. 

Jeg synes dog umiddelbart, at fordelene er større end ulemperne, så længe man er klar på genrens 

ulemper. Det er godt at kunne informere om et svært stof til lægmand. Grundet CRISPR/Cas9- 

teknologiens kæmpe potentiale er det vigtigt at flere forstår, hvilke ulemper den også har. Kun på den 

måde kan der tages de rigtige valg, og laves nogle velovervejede beslutninger om, hvad der er rigtigt 

og forkert i relation til bruges af teknologien.     

8.0 Konklusion 

Med udgangspunkt i faget biologi har jeg fået redegjort for den udvikling der er sket inden for feltet 

genteknologi. Fra sin spæde start i 1987 til et større gennembrud i 2005 der medførte opdagelsen af 

48 Rienecker, Lotte (2008) 
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CRISPR/Cas9-teknologien som inden for feltet betragtes lige så betydningsfulgt som opdagelsen af 

penicillin er for bekæmpelse af infektioner. I redegørelsen er der endvidere givet en mere detaljeret 

gennemgang af CRISPR/Cas9-teknologien. Måden forskerne bruger CRISPR/Cas9-teknologien til 

modificering er ved at designe et gRNA som derefter indsættes i Cas9-proteinet, hvilket medføre, at 

et givent DNA-stykke bliver klippet over. Dette er netop det der giver forskerne adgang til at 

modificere DNA’et. Redegørelsen har dannet grundlag for at kunne analysere først brugen af 

CRISPR/Cas9-tekonologien og dernæst via empiriske cases med et etisk fokus at kunne perspektivere 

brugen af teknologien nu og i fremtiden. Teknologien er på et nyt stadie, hvilket betyder, at vi endnu 

ikke kender alle de biologiske konsekvenser i brugen af den. Derudover skal der tages stilling til om 

den skal bruges på mennesker, hvilket har skabt splid i samfundet. Første del af opgaven har dannet 

grundlaget for en populærvidenskabelig artikel der via virkemidlerne indhold, sprog samt udformning 

kommunikerer til lægmand om hvad teknologien går ud på samt dets etiske dilemmaer. Nogle af disse 

etiske dilemmaer er hvorvidt teknologien på nuværende tidspunkt skal bruges på mennesker samt om 

den skal forbedre egenskaber ved mennesker eller bruges som bekæmpelse mod genetiske 

sygedomme.  

9.0 Bilag 

Bilag A 
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Et nukleotid49 

Bilag B 

Udsnit af en bakteries DNA50 

Bilag C   

Strukturen af Cas9-proteinet med gRNA51 

49 Skadhede, Thomas & Selchau, Kirsten (2017), s. 786 
50 Skadhede, Thomas & Selchau, Kirsten (2017), s. 1006 
51 https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/crispr-cas9/#1522070249564-e5f547b7-4ced (Besøgt d. 14/3/2020) 
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Bilag D  

Yderligere definition af forskellige CRISPR/CAS9 metoder52 

52  https://www.synthego.com/crispr-benchmark 
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