
Argumenterande uppgift - ANT 

Ett nybildat land behöver lagar rörande alkohol, tobak och cannabis. Din uppgift 
är att skriva ett förslag till landets hälsominister där du rekommenderar ett 
förbud mot, restriktioner kring eller helt fri marknad av antingen alkohol, tobak 
eller cannabis. Du väljer själv vilken av de tre drogerna du vill skriva om. Förslaget 
ska fungera som ett underlag till beslut för landets regering. 

 

Du ska i förslaget: 

• Använda naturvetenskaplig information  Utgå från det du fick höra av 

dina kamrater under ANT-redovisningarna och vad du själv tog reda på 
under ditt eget arbete. Använd nätet för att söka ytterligare information 
och hitta källor som styrker den fakta du redovisar. Redovisa i ditt förslag 
de källor där du har hämtat informationen.  

• Ta ställning  genom att rekommendera förbud, restriktioner eller fri 

marknad för antingen tobak, alkohol eller cannabis. 

• Motivera ditt ställningstagande  genom att förklara varför din 

rekommendation är rätt väg för landet att gå. Din motivering ska bygga på 
de fördelar och nackdelar som förbud, restriktion och fri marknad av 
drogen leder till. Dina jämförelser och hur du tänkt kring fördelar och 
nackdelar ska tydligt framgå.  Du skriver ditt förslag under lektionstid och 
mailar det sedan till mig, till din Nv lärare. 

  



E C A 
Eleven kan samtala om och 
diskutera frågor som rör 
hälsa och skiljer då fakta 
från värderingar och 
formulerar ställnings-
taganden med enkla 
motiveringar samt beskriver 
några tänkbara 
konsekvenser.  

Eleven kan samtala om och 
diskutera frågor som rör 
hälsa och skiljer då fakta 
från värderingar och 
formulerar ställnings-
taganden med utvecklade 
motiveringar samt beskriver 
några tänkbara 
konsekvenser.  

Eleven kan samtala om och 
diskutera frågor som rör 
hälsa och skiljer då fakta 
från värderingar och 
formulerar ställnings-
taganden med välutvecklade 
motiveringar samt beskriver 
några tänkbara 
konsekvenser.  

I diskussionerna ställer 
eleven frågor och framför 
och bemöter åsikter och 
argument på ett sätt som till 
viss del för diskussionerna 
framåt. 

I diskussionerna ställer 
eleven frågor och framför 
och bemöter åsikter och 
argument på ett sätt som för 
diskussionerna framåt.  

I diskussionerna ställer 
eleven frågor och framför 
och bemöter åsikter och 
argument på ett sätt som för 
diskussionerna framåt och 
fördjupar eller breddar dem.  

Eleven kan söka 
naturvetenskaplig 
information och använder 
då olika källor och för enkla 
och till viss del underbyggda 
resonemang om 
informationens och 
källornas trovärdighet och 
relevans.  

Eleven kan söka 
naturvetenskaplig 
information och använder 
då olika källor och för 
utvecklade och relativt väl 
underbyggda resonemang 
om informationens och 
källornas trovärdighet och 
relevans.  

Eleven kan söka 
naturvetenskaplig 
information och använder 
då olika källor och för 
välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang 
om informationens och 
källornas trovärdighet och 
relevans. 

Eleven kan använda 
informationen på ett i 
huvudsak fungerande sätt i 
diskussioner och för att 
skapa enkla texter och andra 
framställningar med viss 
anpassning till syfte och 
målgrupp. 

Eleven kan använda 
informationen på ett relativt 
väl fungerande sätt i 
diskussioner och för att 
skapa utvecklade texter och 
andra framställningar med 
relativt god anpassning till 
syfte och målgrupp. 

Eleven kan använda 
informationen på ett väl 
fungerande sätt i 
diskussioner och för att 
skapa välutvecklade texter 
och andra framställningar 
med god anpassning till 
syfte och målgrupp. 

 


