
Transgena organismer 
Idag används olika transgena djur för olika tester. Ett exempel är nakenmusen som saknar 
thymuskörteln, det gör att musen har dåligt immunförsvar och saknar hår. Musen används till 
exempel i forskningssyften för att lättare kunna studera cancertumörer. Vacantimusen har också 
använts för att odla mänskliga öron, det skulle kunna hjälpa människor som förlorat sitt öra. 
Transgena organismer är viktiga inom biomedicinsk forskning men är det etisk försvarbart.


1. Förklara vad en transgen organism är. Ge exempel på olika transgena organismer som 
nakenmusen eller vacantimusen och förklara varför dessa skapats.


2. Resonera kring behovet av transgena organismer.


3. Beskriv de källor du använt och hur trovärdiga de är. En källa du kan använda dig av är avsnitt 
3 om genterapi i kapitel 10 bioteknik.




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


