
Bedömningsmatris för redovisningsarbetet om droger!!
Elev! ! ! ! ! Datum! ! Drog!!

E C A

Hur framställs 
preparatet?

Du beskriver enkelt vad drogen 
framställs ur, vilken växt, 
syntetiskt, jäsning etc.

Du förklarar mer ingående hur 
drogen framställs, var växten odlas, 
vilka kemikalier har använts om det 
är en syntetisk produkt, hur alkohol 
framställs på olika sätt, 
begränsningar vid jäsning- 
destillation. Var i världen produceras 
drogen i huvudsak?

Du beskriver tydligt de 
verkande substanserna och hur 
drogen använts genom 
historien. Du ger exempel på 
olika varianter av drogen och 
redogör för var i världen den 
framställs och varför just där.

Hur påverkar drogen 
din kropp?

Du ger något exempel på hur 
kroppen påverkas.

Du ger flera exempel på hur 
kroppen påverkas. Du förklara vilka 
de aktiva substanserna är och på 
vad sätt de påverkar och skadar 
kroppen.

Du visar tydligt på hur hela 
kroppen påverkas av drogen 
både fysiskt och mentalt. Du 
förklara hur beroendet skiljer 
sig mellan individer, kön, 
muskelmassa, ålder etc. Du 
förklara varför ungdomar är 
särskilt utsatta för alla typer av 
droger.

Vad säger 
lagstiftningen?

Vad säger lagstiftningen i 
Sverige?

Du motiverar varför lagstiftningen i 
Sverige är som den är. Du ger 
något exempel på hur det är i andra 
länder.

Du visar mer ingående 
konsekvenserna av 
lagstiftningen och ger exempel 
på konsekvenser och skillnader 
mellan länder där drogen är 
laglig respektive olaglig. 

Vad kostar drogen 
samhället och 
individen?

Du ger exempel på vad drogen 
kostar individen och något 
exempel på någon aktör som 
tjänar pengar på drogen.

Du jämför intäkter med samhälls 
kostnader för t.ex alkohol. Du visar 
mer specifikt vilka aktörer som 
tjänar på narkotika i olika delar av 
världen.!

Du ger många exempel på alla 
kostnader runt om själva 
drogandet, på individ, familj, 
och samhällsnivå.

Hur kan man få hjälp att 
bli av med sitt 
beroende?

Du beskriver om drogen är mild 
eller starkt 
beroendeframkallande och ger 
något exempel på vad man kan 
få hjälp med sitt beroende.

Du kopplar beroendet till livstil, och 
ger fler exempel på vart man kan 
vända sig eller hur man kan få hjälp.

Du kopplar beroendet till fler 
faktorer såsom livstil, 
umgängeskrets, problem, 
utanförskap, skev kropps 
uppfattning mm. och visar på 
vad som kan göras samt ger 
egna synpunkter.

Källor Du redovisar minst en källa. Du redovisar flera källor och 
motiverar varför dessa källor valts.

Redovisar flera källor och, 
diskuterar skillnaden mellan 
källorna, pålitlighet och 
motivering.

Redovisningen Du gör en enkel presentation 
med någon sida och någon 
bild.!
berättar med hjälp av stödord.

Du gör en mer omfattande 
presentation, som riktar sig till 
målgruppen. Du kan svara på frågor 
om innehållet.

Du gör en mer omfattande 
presentation, som riktar sig till 
målgruppen. Presentationen är 
välgjord och fångar intresse. 
Endast korta rubriker används 
och bilderna är relevanta med 
innehållet. Du kan svara på 
frågor om innehållet och för 
diskussionen vidare.


