
Kloning 
Kloning innebär att man skapar en identisk kopia av en organism. Kloning kan ske naturligt till 
exempel hos bakterier. Människor har idag klonat olika djur som grodor, möss, kor, får och senast 
apor. En av de mest kända klonerna var fåret Dolly som föddes 1996.




1. Förklara vilka olika typer av kloning som finns och beskriv hur kloningen av Dolly gick till. Idag 
har Kinesiska forskare också klonat apor, beskriv den nyheten.


2. Fåret Dolly levde inte så länge, beskriv de problem som uppstått vid kloning.


3. Det är förbjudet att klona människor idag, vilka är anledningarna?


4. Vad tycker du om kloning, är du för eller emot argumentera för ditt ställningstagande.


5. Beskriv de källor du använt och hur trovärdiga de är. Avsnitt 4 i kapitel 10 bioteknik handlar om 
kloning.




Bedömningsmatris

Namn:


E C A

Du ger exempel och beskriver 
olika enskilda delar

Du förklarar delarna och hur de 
hänger ihop och bildar 
sammanhang

Du drar från exempel och 
sammanhang slutsatser som går 
att föra över på andra 
sammanhang (generaliserar)

Du använder ibland begrepp, 
modeller och teorier 
(vardagsspråk)

Du använder ofta begrepp, 
modeller och teorier på rätt sätt 
och i rätt sammanhang.

Du använder alltid begrepp, 
modeller och teorier på rätt sätt 
och i rätt sammanhang 
(ämnesspecifikt språk)

Du för enklare resonemang med 
viss faktagrund

Du för mer utvecklande 
resonemang med faktagrund

Du för mycket utvecklande 
resonemang med tydlig 
faktagrund, utifrån de källor du 
redovisar

Du tar ställning och visar enkla 
samband som är lätta att peka ut

Du tar ställning och motiverar ditt 
ställningstagande

Du tar ställning, motiverar och 
förklarar samband i flera led

Du dokumenterar arbetet med 
bilder och text och anger de 
källor du använt

Du dokumenterar arbetet med 
tydliga rubriker, bilder med 
förklarande bildtexter och 
motiverar varför du använt de 
källor du använt

Du dokumenterar arbetet med 
tydliga rubriker, bilder med 
förklarande bildtexter och 
motiverar varför du använt de 
källor du använt och vilken 
tillförlitlighet källorna har

Du använder dig av 1-2 källor och 
redovisar dem

Du använder dig av 3-4 källor och 
redovisar dem i en källförteckning

Du använder dig av 3-4 källor och 
resonerar kring varför du valt dem 
och redovisar dem i en 
källförteckning


