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Uvod

Kaj bi si mislili, če bi slišali da nova vedeževalna naprava, ki 
jo vsevprek hvalijo, zmore napovedati psihološke značilno-
sti, kot so depresija, shizofrenija in šolska uspešnost? Poleg 
tega lahko napove vašo prihodnost od trenutka, ko se rodi-
te, je popolnoma zanesljiva in nepristranska, stane pa samo 
sto funtov.

Najbrž zveni kot še ena floskula o prevarah, ki naj bi spre-
menile vaše življenje, vendar trditev temelji na najbolj dovr-
šeni znanosti našega časa. Ta vedeževalec je DNK. Po zaslu-
gi osebne genomike smo šele v zadnjih treh letih doumeli, 
kako nam DNK lahko pomaga pri razumevanju, kdo smo. V 
nadaljevanju knjige boste videli, kako je t. i. DNK revolucija 
(revolucija na področju preučevanja, razumevanja in uporabe 
DNK, op. prev.) spremenila DNK v zelo osebno orodje, s ka-
terim lahko napovemo človekove psihološke prednosti in sla-
bosti že ob rojstvu. Gre za prelomni napredek z daljnosežnimi 
učinki v psihologiji, družbi in pri slehernem posamezniku.

Vedeževalna DNK je kulminacija stoletnega genetske-
ga raziskovanja vprašanja, kaj nas oblikuje v to, kar smo. 
Ko je v začetku dvajsetega stoletja psihologija postala 
znanost, se je osredotočila na okoljske vzroke vedenja. 
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Okoljska teorija – stališče, da smo to, česar se naučimo – je v 
psihologiji prevladovala več desetletij. Od Freuda dalje je dru-
žinsko okolje ali vzgoja veljalo za ključni dejavnik pri tem, kaj 
nas določa. V šestdesetih letih dvajsetega stoletja so genetiki 
začeli izpodbijati to stališče. Ni dvoma, da se psihološke zna-
čilnosti (od duševnih bolezni do umskih sposobnosti) pojav-
ljajo v družinah, toda postopoma so spoznavali, da bi to lahko 
bilo zaradi narave ali genetike, ne zgolj zaradi vzgoje, saj so 
otroci genetsko petdesetodstotno podobni svojim staršem.

Od šestdesetih let prejšnjega stoletja so znanstveniki, ki 
so opravljali dolgoročne študije s posebnimi vrstami sorod-
nikov, kot so dvojčki in posvojenci, zbrali zelo veliko doka-
zov, da genetika pomembno prispeva k naši psihološki raz-
ličnosti. Genetski prispevek pa ni le statistično pomemben, 
dejansko je izjemen. Genetika je najpomembnejši dejav-
nik pri oblikovanju človeka. Pojasni več psiholoških razlik 
med nami kot karkoli drugega. Na primer, najpomembnejši 
okoljski dejavniki, kot sta družina in šola, utemeljijo manj 
kot pet odstotkov razlik v duševnem zdravju posameznikov 
ali v tem, kako dobro nam je šlo v šoli – ko smo že odšteli 
vpliv genetike. Genetika utemeljuje kar petdeset odstotkov 
psiholoških razlik, ne samo v duševnem zdravju in učnem 
uspehu, pač pa v vseh psiholoških značilnostih od osebnosti 
do umskih sposobnosti. Ne vem za nobeno psihološko zna-
čilnost, ki ne bi kazala nikakršnega genetskega vpliva.

Beseda genetski lahko pomeni več stvari, toda v tej knjigi 
se nanaša na razlike v zaporedju DNK, na tiste tri milijarde 
korakov njenega polžastega stopnišča, ki ga ob spočetju po-
dedujemo od staršev. Prav neverjetno je, če pomislimo na 
daljnosežni vpliv podedovanih razlik, ki so tvorile celico, 
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s katero smo začeli življenje. Iz nje je nastalo bilijone celic, 
podedovane razlike v DNK pa vplivajo na naše vedenje v 
odraslosti. Te razlike preživijo dolge in zamotane razvojne 
poti med geni in vedenjem, med izražanjem genov, beljako-
vinami in možgani. Moč genetskih raziskav je v tem, da z 
njimi zaznamo učinke podedovanih razlik v DNK na psiho-
loške značilnosti brez poznavanja vmesnih procesov.

Razumevanje pomena genetskega vpliva je šele začetek 
zgodbe o tem, kako nas DNK oblikuje v to, kar smo. S pre-
učevanjem genetsko informativnih primerov, kot so dvojčki 
in posvojenci, so genetiki prišli do nekaterih najpomemb-
nejših odkritij v psihologiji. Tako so prvič lahko razločili na-
ravo od vzgoje. Implikacije njihovih odkritij so preobrazbe-
ne za psihologijo in družbo, pa tudi za vaše mišljenje o tem, 
kaj vas je naredilo to, kar ste.

Na primer, eno izjemnih odkritij je, da celo večina okolj-
skih meril, uporabljenih v psihologiji (recimo kakovost star-
ševske vzgoje, družbena podpora in življenjski dogodki), 
kaže pomemben genetski vpliv. Kako je to mogoče, če pa 
okolje samo nima DNK? Kot bomo videli, se genetski vpliv 
vtihotapi zato, ker »tam zunaj« ni čistih okoljskih meril, ki 
bi bila neodvisna od nas in našega vedenja. Sami izbiramo, 
spreminjamo in celo ustvarjamo izkušnje, deloma tudi na 
podlagi svojih genetskih nagnjenosti. To pomeni, da ne mo-
remo domnevati, da korelacijo med tako imenovanimi okolj-
skimi merili in psihološkimi značilnostmi povzroča samo 
okolje. Pravzaprav kar polovico teh korelacij lahko pripiše-
mo genetiki. Na primer, kar se zdi kot okoljski učinek star-
ševstva na psihološki razvoj otroka, v bistvu vključuje odziv 
staršev na genetske razlike njihovih otrok.
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Drugo ključno odkritje na sečišču narave in vzgoje je ne-
pričakovan način, kako na naš razvoj vpliva okolje. Genet-
ske raziskave so dale najboljše dokaze, kako pomembno je 
okolje, saj genetika stoji le za polovico psiholoških razlik 
med nami. Večino dvajsetega stoletja so okoljske dejavnike 
imenovali vzgoja, ker je družina veljala za ključno pri dolo-
čanju, kakšni bomo postali. Genetske raziskave so pokazale, 
da to absolutno ne drži. Pravzaprav okolje naredi sorojen-
ce, ki odraščajo v isti družini, tako različne kot sorojence, 
ki odraščajo v ločenih družinah. Družinska podobnost gre 
na račun naše DNK in ne na račun enakih izkušenj, kot so 
ljubeča nega, podporna starševska vzgoja ali razbita družina. 
Tisto, kar nas okoljsko pogojuje in dela različne, so naključne 
izkuš nje, ne sistematične sile, kot je družina. Ta ugotovitev 
ima pomembne posledice. Tovrstne izkušnje vplivajo na nas, 
vendar njihovi učinki ne trajajo; po takih okoljskih ovirah se 
vrnemo na svojo genetsko pot. Poleg tega je vse tisto, kar je 
videti kot sistematični dolgotrajni okoljski učinek, pogosto 
odsev genetskih učinkov, ki jih povzročimo sami, saj ustvar-
jamo izkušnje skladno s svojimi genetskimi nagnjenostmi.

V tej knjigi bom pokazal, da so razlike v DNK, ki jih ob 
spočetju podedujemo od staršev, stanoviten, vseživljenjski 
vir psihološke individualnosti, osnovni načrt, po katerem 
se oblikujemo v to, kar smo. Osnovni načrt seveda ni tak 
kot končna tridimenzionalna struktura, saj nismo videti kot 
dvojna vijačnica. DNK ni edina pomembna, je pa pomemb-
nejša kot vse drugo skupaj, če govorimo o nespremenljivih 
psiholoških značilnostih, ki nas določajo.

Te ugotovitve kličejo po temeljitem ponovnem premisle-
ku o starševski vzgoji, izobrazbi in dogodkih, ki oblikujejo 
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naše življenje. Prvi del knjige sem sklenil z novim vidikom o 
tem, kaj nas oblikuje, ki bo imel pomembne, pa tudi sporne 
posledice za vse nas. Ponuja tudi nov pogled na enake mož-
nosti, družbeno mobilnost in ustroj družbe.

Omenjene ugotovitve temeljijo na študijah dvojčkov in 
posvojencev, s katerimi posredno ocenjujejo genetski vpliv. 
Pred dvajsetimi leti se je DNK revolucija začela z določa-
njem zaporedja (sekvenciranjem) človeškega genoma, s ka-
terim smo opredelili vsakega od treh milijard baznih parov 
v dvojni vijačnici DNK. V več kot 99 odstotkih teh treh mi-
lijard baznih parov DNK (kar je osnovni načrt za človeško 
naravo) smo enaki kot vsako drugo človeško bitje. Manj kot 
odstotek teh stopničk v vijačnici DNK je tisti, ki nas dolo-
ča kot posameznike – naše duševne bolezni, osebnosti in 
umske sposobnosti. Podedovane razlike v DNK so osnovni 
načrt za našo individualnost, in o tem bom govoril v drugem 
delu knjige.

Pred kratkim je postalo mogoče opredeliti vsako od mi-
lijonov podedovanih razlik v DNK med nami in ugotoviti, 
kateri od njih lahko pripišemo genetski vpliv na psihološke 
značilnosti. Eno od izjemnih odkritij je bilo, da ne iščemo 
samo peščice razlik v DNK z velikimi učinki, marveč tisoče 
majhnih, katerih šibki učinki združeni postanejo močni na-
povedniki psiholoških značilnosti. Za zdaj imamo najbolj-
še napovednike za shizofrenijo in šolsko uspešnost, vendar 
vsak mesec poročajo tudi o drugih DNK napovednikih.

Gre za nekaj edinstvenega v psihologiji, saj se napovedni-
ki ne spreminjajo tekom življenja. To pomeni, da lahko na-
povedo našo prihodnost že ob rojstvu. Na primer, če gre za 
duševno bolezen, nam ni več treba čakati, da se pokažejo 
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možganski ali vedenjski znaki bolezni, in se zanašati na člo-
vekove opise simptomov. Z DNK napovedniki lahko napo-
vemo duševno bolezen takoj po rojstvu, se pravi veliko prej, 
preden lahko zaznamo možganske ali vedenjske markerje. 
Tako lahko navsezadnje preprečimo tovrstne težave, preden 
povzročijo kolateralno škodo, ki jo je težko sanirati. DNK 
napovedniki so edinstveni tudi zato, ker zdaj prvič lahko 
napovemo tveganje ločeno za vsakega člana družine, in ne 
neke povprečne verjetnosti tveganja za različne člane dru-
žine. To je pomembno, saj so si člani družine genetsko zelo 
različni – v petdesetih odstotkih ste genetsko podobni svo-
jim staršem in sorojencem, vendar to pomeni, da ste v pet-
desetih odstotkih tudi drugačni.

Novosti na področju raziskovanja DNK sem opisal v dru-
gem delu knjige in na koncu pokazal, kako bo nova doba 
DNK napovednikov predrugačila psihologijo in družbo, pa 
tudi to, kako razumemo sebe. Aplikacije in implikacije DNK 
napovednikov bodo kontroverzne. Čeprav si bomo skupaj 
pogledali nekaj spornih točk, priznam, da brezsramno navi-
jam za te spremembe. Genomski duh je ušel iz steklenice in 
ne moremo ga stlačiti nazaj.

V tej knjigi sem se osredotočil na psihologijo iz dveh ra-
zlogov. Prvi je, da je psihologija bistvo tega, kar smo, bi-
stvo naše individualnosti. Navedene ugotovitve veljajo tudi 
na drugih področjih znanosti, kot sta biologija in medicina, 
vendar so implikacije revolucionarnih raziskav DNK bolj 
osebne v psihologiji.

Drugi razlog je, da sem psiholog in sem petinštirideset 
let aktivno sodeloval pri genetskih raziskavah duševnega 
zdravja in bolezni, osebnosti ter umskih sposobnosti in 
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nezmožnosti. Nekaj najboljšega v življenju je, ko najdeš 
delo, ki te veseli. V genetiko sem se zaljubil že kot podi-
plomski študent na teksaški univerzi v Austinu v začetku 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Vznemirljivo je bilo, 
ker sem bil del začetka moderne dobe genetskih raziskav v 
psihologiji. Kamor smo pogledali, smo videli dokaze o po-
membnosti genetike, kar je bilo zares enkratno glede na to, 
da je bila pred tem genetika prezrta v psihologiji. Imel sem 
srečo, da sem bil na pravem mestu ob pravem času in sem 
pomagal vnesti odkritja genetike v psihologijo.

Trideset let je trajalo, da sem napisal Osnovni načrt. Prej 
ga nisem mogel, ker smo potrebovali več raziskav, ki bi do-
kumentirale pomembnost genetike, in sem bil zaposlen s 
tem. A če pogledam nazaj, moram priznati še en razlog – bil 
sem prestrašen. Danes se morda zdi neverjetno, toda pred 
tridesetimi leti je bilo poklicno nevarno preučevati genetske 
izvore razlik v vedenju ljudi in pisati o tem v znanstvenih 
revijah. Če si dvigal glavo nad parapet akademije in javno 
govoril o teh stvareh, je to lahko postalo tudi osebno nevar-
no. Toda duh tedanjega časa se je preobrnil in zdaj je mnogo 
lažje napisati tako knjigo. Velik plus mojega čakanja je, da 
je zdaj zgodba veliko bolj vznemirljiva in nujna, saj je DNK 
revolucija napredovala tako, kot pred tridesetimi leti ne bi 
pričakoval nihče. Zdaj prvič lahko s pomočjo DNK prepri-
čljivo napovemo, kdo smo in kdo bomo postali.

V knjigo sem vtkal lastno zgodbo in lastno DNK, da bi 
personaliziral raziskave in delil z vami izkušnjo znanstvene-
ga dela. Želel sem podati insajderski pogled na vznemirljive 
sinergije, ki jih poraja združitev genetike in psihologije. Če-
prav v knjigi izražam subjektivna stališča o tem, kako nas 
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DNK oblikuje v to, kar smo, sem se resnično trudil, da bi 
predstavil raziskave pošteno in brez pretirane hvale. Opo-
zarjam pa, da bodo, ko se bom oddaljil od podatkov in začel 
raziskovati implikacije ugotovitev, nekatere stvari sporne. 
Moj namen je, da povem resnico tako, kot je, brez olepševa-
nja zavoljo nekakšne politične korektnosti.

Osredotočenje na pomembnost podedovanih razlik v DNK 
bo najbrž pritegnilo kritike, češ da obujam razpravo o naravi 
proti vzgoji, ki so jo že zdavnaj razglasili za propadlo. Vedno 
sem poudarjal naravo in vzgojo, ne narave proti vzgoji. S tem 
torej mislim, da k psihološkim razlikam med ljudmi prispe-
vajo tako geni kot okolje. Spoznanje, da sta pomembni obe 
komponenti, kliče po raziskavah o součinkovanju narave in 
vzgoje, to pa je zelo produktivno področje preučevanja.

Toda pri frazi »narava in vzgoja« obstaja tveganje, da zdrs-
nemo nazaj na zmotno stališče, ki pravi, da učinkov genov 
in okolja ne moremo razločiti. Vsakdo bo brez težav sprejel, 
da okolje prispeva k oblikovanju naše psihe, malo ljudi pa 
se zaveda, kako pomembne so razlike v DNK. Sam sem se 
osredotočil na DNK kot na osnovni načrt za to, kar smo, rav-
no zato ker vemo, da so razlike v DNK pomemben sistema-
tični vir psiholoških razlik med nami. Okoljski učinki so po-
membni, toda v zadnjih letih smo ugotovili, da gre večinoma 
za naključne – nesistematične in nestanovitne – učinke, kar 
pomeni, da se proti temu ne da veliko napraviti.

Upam, da bo ta knjiga spodbudila pogovore o teh vpraša-
njih. Za dober pogovor je potrebna pismenost s področ ja 
DNK, ki jo boste dobili s tem branjem, zlasti v povezavi 
s kompleksnimi psihološkimi značilnostmi. Potrebnega je 
tudi nekaj znanja o DNK, statistiki posameznih razlik in 



15uvod

tehnoloških napredkih, ki so privedli do DNK revolucije. 
Te kompleksne stvari sem poskušal pojasniti čim bolj pre-
prosto. Pod naslovom Končne opombe boste našli reference 
in dodatne pojasnitve za te in druge teme. Ker so vprašanja, 
ki jih obdelujem v knjigi, že tako dovolj zapletena, sem se 
uprl skušnjavi, da bi se spuščal v teme, ki so sicer zelo zani-
mive, vendar niso bistvene za razumevanje razlik v DNK v 
povezavi s psihološkimi značilnostmi. Med temami, ki sem 
jih (nerad) izpustil, so tudi evolucija, epigenetika in ureja-
nje genov.

Upam, da boste med branjem začutili navdušenje, ki pre-
veva mene ob tem zgodovinskem trenutku v psihologiji. 
Sporočilo predhodnih raziskav je prodrlo v našo zavest – 
DNK je pomembna sistematična sila, osnovni načrt, ki nas 
oblikuje v to, kar smo. To lahko pomembno vpliva na naše 
življenje – na starševstvo, izobraževanje in družbo. Vendar 
je to šele priprava na veliki dogodek: sposobnost napove-
dovanja človekovih psiholoških težav in obetov na podla-
gi DNK. To bo prelomnica, na kateri bo DNK spremenila 
psihologijo (znanstveno in klinično) in vpliv psihologije na 
naše življenje. Naša prihodnost je DNK.
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1

Razločevanje narave in vzgoje

Vsi ljudje smo si v številnih pogledih podobni. Razen ne-
katerih izjem vsi stojimo na dveh nogah, vsi imamo oči na 
sprednjem delu glave, da lahko vidimo tri dimenzije, in, kar 
je zares izjemno, vsi se naučimo govoriti. Smo si pa tudi 
različni – fizično, fiziološko in psihološko. V tej knjigi bom 
govoril o vzrokih psiholoških razlik.

Psihologi preučujejo na stotine človeških značilnosti – to 
je njihov izraz za razlike med nami, ki so konsistentne sko-
zi čas in v različnih okoliščinah. Te značilnosti vključujejo 
dimenzije osebnosti, kot sta čustvenost in raven energije, 
ter značilnosti, ki jih običajno ocenjujemo kot motnje, na 
primer depresija ali shizofrenija. Vključujejo tudi kognitiv-
ne značilnosti, denimo splošno učno sposobnost, pogosto 
imenovano inteligenca, ter specifične miselne sposobnosti, 
kot sta besednjak in spomin, pa tudi motnje teh značilnosti.

Večino dvajsetega stoletja so domnevali, da so vzrok psi-
holoških značilnosti okoljski dejavniki. Te so poimenovali 
vzgoja,1 saj je od Freuda dalje veljalo, da koreninijo v družin-
skem okolju. Ker se te značilnosti pojavljajo v družinah, so 
logično sklepali, da je vzrok zanje družinsko okolje.
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A tudi družina ima svojo genetiko. Petdeset let pred tem, 
ko smo odkrili DNK, smo vedeli, da so si ožji sorodniki – tj. 
starši in njihovi otroci, bratje in sestre – petdesetodstotno 
genetsko podobni. Psihološke značilnosti bi se torej lahko 
pojavljale v družinah zaradi narave (genetike), pa tudi za-
radi vzgoje (okolja). Toda naravi jih je težje pripisati, ker je 
DNK nevidna in tiha, družinsko vzgojo pa lahko vidimo, sli-
šimo in občutimo v dobrem in slabem.

Kakšna je torej relativna pomembnost narave in vzgoje pri 
psiholoških značilnostih? Za začetek si vzemite malo časa in 
pri razpredelnici 1 premislite, kolikšen je po vašem mnenju 
vpliv narave (genetike) in vzgoje (okolja). Svoje ocene boste 
lahko primerjali z ocenami drugih ljudi in rezultati genet-
skih raziskav. Čeprav v knjigi govorim o psiholoških značil-
nostih, je dobro, če začnemo s primerjavo psiholoških ter 
nekaterih telesnih (barva oči, telesna višina) in zdravstvenih 
lastnosti (rak dojke, čir na želodcu).

Pri štirinajstih značilnostih v razpredelnici 1 zapišite, ko-
liko so po vašem mnenju genetski dejavniki pomembni pri 
različnih značilnostih – povedano drugače, koliko so po va-
šem mnenju te značilnosti dedljive? Če menite, da pri zna-
čilnosti ni genetskega vpliva, napišite 0 odstotkov. Če je po 
vašem značilnost povsem odvisna od genetskega vpliva, na-
pišite 100 odstotkov. Za nekatere morda ne boste vedeli, kaj 
bi napisali, pa vseeno ugibajte.

Na strani 25 boste svoje ocene lahko primerjali z ocenami 
iz ankete iz leta 2017, v kateri so anketirali pet tisoč mladih 
odraslih2 v Združenem kraljestvu (razpredelnica 2). V skraj-
no desnem stolpcu razpredelnice 2 so ocene, pridobljene na 
podlagi večdesetletnih genetskih raziskav, ki kažejo, da so 
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podedovane razlike v DNK vzrok za približno petdeset od-
stotkov naših psiholoških razlik. Z drugimi besedami, pode-
dovane razlike v DNK so glavni razlog, zakaj smo taki, kot 
smo. V naslednjem poglavju bomo pogledali, kako vemo, da 
to drži, v preostanku prvega dela knjige pa raziskali, kaj to 
pomeni za psihologijo in družbo.

Navedenih štirinajst značilnosti nismo izbrali zato, ker bi 
bile posebno dedljive. Precejšen genetski vpliv pa so doka-
zali ne le pri shizofreniji in avtizmu, pač pa pri vseh tipih 

Razpredelnica 1: V kolikšni meri (od 0 do 100 %)
so po vašem mnenju dedljive navedene značilnosti?

Barva oči ______
Telesna višina ______
Telesna teža ______
Rak dojke ______
Čir na želodcu ______
Shizofrenija ______
Avtizem ______
Težave pri branju ______
Šolska uspešnost ______
Verbalne sposobnosti ______
Pomnjenje obrazov ______
Prostorske sposobnosti (npr. navigacija) ______
Splošna inteligenca (npr. logično razmišljanje) ______
Osebnost ______
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psihopatologij, vključno z motnjami razpoloženja, anksioz-
nimi motnjami, motnjami pozornosti, obsesivno-kompul-
zivno motnjo, antisocialnimi osebnostnimi motnjami in od-
visnostjo od drog. Precejšen genetski vpliv se kaže tudi pri 
vseh vidikih osebnosti ter umskih sposobnosti in motenj.

Pravzaprav ni več zanimivo kazati, da je dedljiva tudi ta 
ali ona psihološka značilnost, ker so dedljive vse. Ne vem 
za nobeno psihološko značilnost, ki ne bi kazala genetskega 
vpliva, kar je znak, da so se razmere zelo spremenile, odkar 
so začeli razglašati okoljsko teorijo v prejšnjem stoletju.

Ocene genetskega vpliva imenujemo dedljivost (angl. 
 heritability), ki ima v genetiki točno določen pomen. Dedlji-
vost opisuje, koliko razlik med posamezniki lahko pojasnijo 
njihove podedovane razlike v DNK. Beseda razlike je pri tej 
definiciji ključna. Ta knjiga govori o vzrokih za psihološka 
razhajanja med nami.

Obstaja še več sorodnih besed, ki delajo zmedo okoli 
 dedljivosti. Izraz naravno prirojeno se nanaša na univerzalne 
karakteristike, ki so evolucijsko tako pomembne, da se ne 
spreminjajo, vsaj ne glede na nabor okolij, v katerih smo se 
razvili. Vsi hodimo po dveh nogah, oči imamo na sprednjem 
delu glave, da zaznamo globino, in vsi imamo osnovne re-
flekse, kot je mežikanje z očmi, če nam kaj pade v oko. Te 
značilnosti so vprogramirane v nas z 99 odstotki naše DNK, 
ki je pri vseh ljudeh enaka. Pri dedljivosti pa gre za tisti 
odstotek DNK, ki se pri posameznikih razlikuje in prispe-
va k razlikam v našem vedenju. Čeprav naravno prirojene 
značilnosti programira DNK, ne moremo govoriti o njihovi 
 dedljivosti, ker se naravno prirojene značilnosti ne razliku-
jejo med ljudmi.3
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Besede, kot sta genetski in podedovan – ter pogovorni izrazi, 
kot sta v mojih genih ali v tvoji DNK –, pokrivajo vse, kar je 
v zvezi z DNK. Vključujejo univerzalnih 99 odstotkov naše 
DNK in tisti odstotek, ki nas naredi drugačne. Vključujejo 
tudi mutacije DNK, ki niso podedovane ali prenesene na 
otroke, kot so mutacije DNK v kožnih celicah, ki povzročajo 
kožnega raka.

Če imajo v znanosti besede več pomenov in konotacij, 
je smiselno skovati novo besedo, ki pomeni samo to, kar 
želimo, da pomeni. To je razlog za trizložnico dedljivost, ki 
nam pove, v kolikšni meri je značilnost, kot je telesna teža, 
dedljiva. Sedemdesetodstotna dedljivost telesne teže pome-
ni, da lahko 70 odstotkov razlik v telesni teži ljudi pripiše-
mo razlikam med njihovimi podedovanimi zaporedji DNK. 
Vzrok za preostalih 30 odstotkov je lahko v sistematičnih 
okoljskih dejavnikih, kot sta prehrana in gibanje, toda kot 
bomo videli, nas okoljsko različne naredijo nesistematične, 
naključne izkušnje, na katere imamo malo vpliva.

Dedljivost pogosto razumemo narobe. Med drugim deni-
mo ni konstantna kot svetlobna hitrost ali težnost. Gre za 
statistično mero, ki opisuje določeno populacijo ob določe-
nem času z njeno določeno mešanico genetskih in okoljskih 
vplivov. Preprosteje bi lahko rekli, da opisuje, kaj je, in ne 
napoveduje, kaj bi lahko bilo. Druga populacija ali ista po-
pulacija ob drugem času bi lahko imela drugačno mešanico 
genetskih in okoljskih vplivov. Dedljivost bo odražala te raz-
like. Na primer, dedljivost telesne teže je višja v bogatejših 
državah, kot so ZDA, v primerjavi z revnejšimi, kot sta Al-
banija in Nikaragva. Bogatejše države imajo boljši dostop do 
hitre hrane in visokoenergijskih prigrizkov, boljši dostop do 
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redilne hrane pa vodi k višji dedljivosti, ker izpostavlja ge-
netske razlike v nagnjenosti ljudi, da si nabirajo kilograme.

Še nekaj drugih pogostih nesporazumov o dedljivosti5 iz-
vira iz zmede med tem, kar je, in tem, kar bi lahko bilo, ter 

Razpredelnica 2: Koliko na te značilnosti vpliva 
genetika?4 Prvi stolpec z rezultati kaže povprečne 

ocene 5000 mladih odraslih v Združenem kraljestvu. 
Drugi stolpec kaže rezultate genetskih raziskav.

Povprečne ocene 
5000 odraslih v ZK

Rezultati genet-
skih raziskav

Barva oči 77 % 95 %
Telesna višina 67 % 80 %
Telesna teža 40 % 70 %
Rak dojke 53 % 10 %
Čir na želodcu 29 % 70 %
Shizofrenija 43 % 50 %
Avtizem 42 % 70 %
Težave pri branju 38 % 60 %
Šolska uspešnost 29 % 60 %
Verbalne sposobnosti 27 % 60 %
Pomnjenje obrazov 31 % 60 %
Prostorske sposobnosti 
(npr. navigacija)

33 % 70 %

Splošna inteligenca  
(npr. logično razmišljanje)

41 % 50 %

Osebnost 38 % 40 %
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iz razmišljanja o posamezniku namesto o posameznih razli-
kah v populaciji. (Če vas zanima, si več o tem lahko prebe-
rete v opombah na koncu knjige.) Za zdaj bomo povzeli, da 
je na podlagi rezultatov genetskih raziskav v razpredelnici 2 
genetika pomemben vzrok za razlike med ljudmi. Kakšne 
so bile vaše ocene v primerjavi z ocenami genetskih razis-
kav? Povprečne ocene v razpredelnici 2 kažejo, da večina 
ljudi priznava vlogo genetskega vpliva, vseeno pa obstajajo 
tudi velika neskladja med tem, kaj meni večina ljudi in kaj 
nam govorijo raziskave. Preučevanje tovrstnih neskladij je 
zelo poučno.

Največje neskladje se kaže pri raku dojke. Na splošno ljud-
je mislijo, da je rak dojke večinoma (53-odstotno) dedljiv, 
raziskave pa kažejo, da gre za daleč najmanj dedljivo od šti-
rinajstih značilnosti v razpredelnici (10-odstotno dedljivo). 
Če se sprašujemo, zakaj nekatere ženske zbolijo za rakom 
dojke, druge pa ne, bomo v genetiki našli zgolj deset odstot-
kov odgovora.

Dokaz, ki to pojasnjuje: ženska, ki ima enojajčno dvojčico 
z rakom dojke, ima le rahlo večje tveganje za raka dojke, 
kljub temu da so enojajčni dvojčki kot kloni, v smislu da 
podedujejo enako DNK. Pri ženskah je obolevnost za rakom 
dojke približno desetodstotna. Toda obolevnost za rakom 
dojke pri ženskah, ki imajo enojajčno dvojčico z rakom doj-
ke, je le petnajstodstotna.6 Čeprav to pomeni petdesetodsto-
tno povečanje pri relativnem tveganju, splošno gledano po-
meni, da v 85 odstotkih primerov, ko ima enojajčna dvojčica 
raka dojke, ga njena dvojčica nima. Ker so enojajčni dvojčki 
genetsko identični, mora pri njih neskladnost obolevnosti 
za rakom dojke izvirati iz okoljskih razlik.
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Ne vem, katere so te pomembne okoljske razlike. Morda 
gre za sistematične dejavnike, kot so prehrana, življenjski 
slog ali bolezen, lahko pa bi šlo tudi za nepodedovane mu-
tacije, ki se po naključju pojavijo v določenih celicah v dojki. 
Toda pomembno sporočilo tovrstnih genetskih raziskav je, 
da je pri raku dojke dedljivost zelo nizka.

Zakaj ljudje mislijo, da je rak dojke mnogo bolj dedljiv, kot 
je v resnici? Večina ljudi meni, da je rak dojke visoko dedljiv 
zato, ker so slišali, da so odkrili gene za raka dojke. Drži, da 
so našli nekaj podedovanih razlik v DNK, ki so povezane z 
rakom dojke, vendar so te različice DNK zelo redke in imajo 
majhen učinek na populacijo kot celoto.

Čeprav je rak dojke ena najmanj dedljivih značilnosti, ga 
pogosto povzročijo razlike v DNK, vendar gre za razlike, ki 
niso podedovane. Ko genetiki rečejo, da je značilnost dedlji-
va, govorijo o podedovanih razlikah v DNK. To je v skladu 
s tem, kar ljudje mislijo, ko rečejo, da je barva oči visoko 
dedljiva – podedujemo jo od staršev. Gre za zelo ozko de-
finicijo genetskega vpliva, saj ne upošteva številnih drugih 
razlik v DNK, ki niso podedovane. Raka dojke in mnoge 
druge vrste raka sprožijo mutacije DNK, ki se zgodijo slu-
čajno v določeni somatični celici, kot je celica v dojki. Ne 
podedujemo teh napak v DNK od svojih staršev niti jih ne 
prenesemo na svoje otroke.

V nasprotju s to ozko, vendar specifično definicijo »genet-
skega« kot podedovane razlike v DNK, pa okoljske vplive 
definiramo zelo široko, saj zajemajo vse vplive, ki niso pove-
zani s podedovanimi razlikami v DNK. Taka definicija okolja 
zajema veliko več kot običajne okoljske vplive, ki jih preuču-
jejo psihologi, tj. vplive družine, okolice, šole, vrstnikov in 
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delovnega okolja. Tako kot rak dojke vključuje celo razlike 
v DNK, ki niso podedovane. Široka definicija okolja zajema 
tudi predrojstvene vplive, bolezni ter hrano in pijačo – torej 
vse, česar ne povzročijo podedovane razlike v DNK. V tem 
smislu je za tisto, kar genetiki mislijo z okoljem, bolje upo-
rabiti besedo »negenetsko«.

Naslednji največji neskladji med tem, kaj ljudje mislijo o 
dedljivosti, in tem, kaj kažejo raziskave, se pojavljata pri te-
lesni teži in želodčnih razjedah. Sta popolnoma nasprotni 
kot pri raku dojke – ljudje mislijo, da sta telesna teža in že-
lodčna razjeda najmanj dedljivi telesni značilnosti, raziska-
ve pa kažejo, da spadata med najbolj dedljive. V povprečju 
so ljudje v naši anketi ocenili, da je telesna teža dedljiva v 40 
odstotkih, želodčna razjeda pa v 29 odstotkih. Pri genetski 
raziskavi je bila dedljivost ocenjena na 70 odstotkov za tele-
sno težo in želodčno razjedo.

Če vprašate ljudi, zakaj ocenjujejo, da sta telesna teža in 
želodčna razjeda manj dedljivi kot druge značilnosti, pra-
vijo, da je telesna teža stvar osebne volje, želodčne razjede 
pa da povzroča stres. Domnevajo, da sta moč volje in stres 
pogojena z okoljem. Te domneve so napačne, in pomembno 
je vedeti, zakaj.

Ljudje sklepajo, da je pri telesni teži ključna moč volje, ker 
če človek neha jesti, bo seveda shujšal. V naši kulturi često 
krivimo ljudi s prekomerno težo, češ da se ne znajo obvlada-
ti, da bi jedli manj. Toda ugotovitev, da 70 odstotkov razlik 
v telesni teži povzročijo podedovane razlike v DNK, ne na-
sprotuje floskuli, da vsak lahko shujša, če neha jesti. Vsak 
bo tudi shujšal, če nenadoma ostane brez hrane ali če mu 
vstavijo želodčne trakove, ki omejijo količino zaužite hrane. 
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Kot smo videli, se genetske raziskave ne osredotočajo na to, 
kaj bi lahko spremenilo stanje, temveč kaj ga spremeni pri 
populaciji. Se pravi genetske raziskave opisujejo, kaj je, in ne 
napovedujejo, kaj bi lahko bilo.

Sedemdesetodstotna dedljivost telesne teže pomeni, da v 
povprečju razlike v telesni teži ljudi, ki jih vidite okoli sebe, 
v veliki meri povzročijo podedovane razlike v DNK kljub 
individualnim razlikam v prehranjevanju, telesni aktivno-
sti in življenjskem slogu. Nekateri se hitro zredijo in težko 
shujšajo iz povsem genetskih razlogov.

Podobno ni nobenih dokazov za občo domnevo, da želod-
čne razjede povzroči stres. Pravzaprav jih pogosto povzroči 
bakterijska okužba, vendar to ne pomeni, da razlike v DNK 
niso pomembne. Genetika je še kako pomembna, ko gre 
za razlike v dovzetnosti za okužbe, ravno tako kot genet-
ski vplivi na dojemljivost za prehranjevalne namige lahko 
vplivajo na telesno težo. Genetsko pogojene razlike v do-
vzetnosti za okolje so pomembni mehanizmi, ki ustvarjajo 
biološke in psihološke razlike med nami.

Kaj pa psihološke značilnosti? Pri zadnjih devetih značil-
nostih na seznamu je povprečna ocena dedljivosti 36 odstot-
kov, kar je precej, vendar občutno manj od povprečne ocene 
58 odstotkov, ki so jo dale raziskave.

Eno največjih odstopanj med ocenami ljudi in rezultati raz-
iskav se pojavlja pri šolski uspešnosti, kar je tudi osrednja 
tema moje raziskave. V naši anketi je bila povprečna ocena 
29 odstotkov, toda genetske raziskave dosledno kažejo, da so 
rezultati na testiranjih šolske uspešnosti v povprečju dedljivi 
60-odstotno. To pomeni, da so za več kot polovico razlik v šol-
ski uspešnosti otrok odgovorne razlike v podedovani DNK.
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Te povprečne ocene zastrejo sicer širok nabor mnenj pri 
ljudeh. Najširši se kaže pri psiholoških značilnostih. Na pri-
mer, povprečna ocena za avtizem je bila 42 odstotkov, toda 
6 odstotkov vprašanih je menilo, da je avtizem stoodstotno 
dedljiv, 14 odstotkov pa, da sploh ni dedljiv.

Če podcenjujete genetski vpliv na psihološke značilnosti 
človeka, niste edini. Ljudje si o tem mislijo vse sorte, splo-
šno pa je 15 odstotkov vprašanih ocenilo, da te značilnosti 
niso dedljive.

So morda nekateri ljudje privrženci okoljske teorije in me-
nijo, da pri teh psiholoških značilnostih ne gre za nikakr-
šen genetski vpliv, drugi pa so zagovorniki dedljivosti, ki 
pravijo, da je dedljivo čisto vse? Tega nismo opazili. Ljudje, 
ki so menili, da je določena značilnost visoko dedljiva, niso 
enako verjeli tudi za vse druge značilnosti.7

Rezultati ankete so bili ključni pri mojem odločanju, kako 
bom napisal to knjigo. V preteklosti, ko psihologi in javnost 
nasploh niso še sprejeli pomembnosti genetskega vpliva, bi 
vestno dokumentiral dokaze za »rezultate genetskih razi-
skav«, predstavljene v razpredelnici 2. Rezultati naše anke-
te kažejo, da se je duh časa spremenil dovolj, da tega ni več 
treba početi. Večina ljudi verjame, da je DNK dejavnik pri 
psiholoških značilnostih, čeprav podcenjujejo njen vpliv.

Upam, da sem pravilno ocenil duh časa, saj bi bilo v na-
sprotnem primeru treba pogledati in predstaviti ogromno 
število raziskav, več deset tisoč študij in več kot 20.000 
razprav, objavljenih zgolj v zadnjih petih letih.8 Če bi vse 
vključil v tole knjigo, bi vas dolgočasil. Končno sporočilo 
vseh teh raziskav je namreč podobno za vsa področja psi-
hologije. Kot lahko vidite v razpredelnici 2, so vse omenjene 
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psihološke značilnosti precej visoko dedljive, v povprečju 
približno petdesetodstotno.

Dedljivost je tako vseprisotna, da smo to poimenovali prvi 
zakon vedenjske genetike:9 pri vseh psiholoških značilnostih 
se kaže precejšen in pomemben genetski vpliv.

Rezultati naše ankete namigujejo, da večine ljudi ni več 
treba prepričevati o pomembnosti DNK za človeško indi-
vidualnost. Namesto da bi pregledovali kupe dokazov, ki 
podpirajo rezultate genetskih raziskav v razpredelnici 2, si 
bomo v naslednjem poglavju pogledali metode in nekatere 
primere rezultatov, ki so vodili k prvemu zakonu vedenjske 
genetike.

V prvem delu knjige predstavljam nekatere največje ugo-
tovitve v psihologiji, ki razkrivajo veliko več kot zgolj ocene 
dedljivosti. Do njih smo prišli, ko smo osrednjim psiholo-
škim raziskavam, ki so prej ignorirale genetiko, dodali še 
genetiko. Ko smo z raziskavami razločili učinke narave od 
učinkov vzgoje in si nismo več domišljali, da nas oblikuje 
samo vzgoja, smo dobili osupljive rezultate, ki nas vabijo k 
povsem drugačnemu razmišljanju o vlogah narave in vzgoje 
ter o njunem součinkovanju pri oblikovanju človeka.
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2

Kako vemo, da nas prav DNK  
oblikuje v to, kar smo

V kognitivni psihologiji lahko z nepotrjenimi podatki in 
miselnimi eksperimenti predstavimo ljudem temeljne ide-
je, denimo napake, ki jih pogosto delamo pri intuitivnem 
razmišljanju. V nevroznanosti so slike delčkov možganov, 
ki se zasvetijo, dovolj za utrnitev novih idej. Tudi evolucij-
sko psihologijo lahko opišemo precej preprosto, saj nje-
ni dokazi temeljijo na povprečnih razlikah med vrstami. 
Pri opisovanju genetskih vplivov v psihologiji pa naleti-
mo na težavo, saj pri genetiki ne gre za to, kako razmi-
šljamo kot vrsta, kako nasploh delujejo naši možgani ali 
kakšni smo ljudje kot vrsta. Genetika govori o razlikah 
med posamezniki, ne med skupinami. Gre za esenco naše 
individualnosti.

V tem poglavju bom za prikaz metod vedenjske genetike 
uporabil individualne razlike v telesni teži, in to iz treh raz-
logov. Prvi je, da čeprav je telesna teža fizična značilnost, 
gre za pomembno raziskovalno področje v psihologiji zdrav-
ja. Telesna teža je rezultat našega vedenja – kaj jemo, ko-
liko jemo in koliko se gibljemo –, psihologija pa je veda o 


