
Text och redovisning om 
valfri sjukdom
Du ska skriva en text på 1-2 A4 sidor om 
en valfri sjukdom. Följande ska finnas 
med:

1. Sjukdomens namn.
2. Vad är det som orsakar sjukdomen, ex 
virus eller bakterier, dålig kost, rökning, 
ärftligt... 
3. Hur sprids sjukdomen, är den smittsam, 
återkommande, hur kan man skydda sig 
etc.
4. Vilka är symptomen, hur märker man 
att man har sjukdomen.
5. Botemedel. Går sjukdomen att bota, 
hur blir man frisk?
6. På vilket sätt påverkar sjukdomen 
människan.

Exempel på vad du kan ta upp: Högt blodtryck, Åderförkalkning, kärlkramp, blodpropp, stroke, 
epilepsi, hjärnhinneinflammation, hjärnskakning, diabetes, leukemi, blåskattar, karies, kräkning och 
diarré, magkatarr, magsår, gallsten, gulsot, blindtarmsinflammation, anorexi och bulimi, förkylning 
och bakterieinfektioner, tuberkulos, mässling, påssjuka, röda hund, scharlakansfeber, vattkoppor, 
öroninflammation.

Texten ska vara färdigskriven och e-postade till kaj.schmidt@stockholm.se senast fredag den 2 
december 2016. Du arbetar med din text under halvklass lektionerna.
När texten är klar förbereder du en 5 minuters muntlig presentation om din sjukdom med Keynote 
som stöd.

Arbetet bedöms enligt följande

Egna ord betyder att du skriver texten helt själv och att du inte kopierar annan text. Kopierad text 
gör att E-målet i bedömningsmatrisen inte uppfylls, texten blir underkänd och din chans att visa 
dina kunskaper har förverkats. Det är väldigt viktigt att du anger vilka källor du använt i ditt arbete.
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Beskriva och förklara Enkel beskrivning och 
förklaring med 
vardagliga termer

Enkel beskrivning och 
förklaring med 
vardagliga termer. Du 
använder också 
vetenskapliga 
förklaringar och ord som 
du förstår

Du beskriver sjukdomen 
utförligt med 
vetenskapliga 
förklaringar och ord som 
du förstår

Resonera En enkel beskrivning hur 
sjukdomen påverkar 
människan

En beskrivning hur 
sjukdomen påverkar 
människan ur flera 
aspekter

En beskrivning av hur 
sjukdomen påverkar 
människan ur flera 
aspekter och i flera led

Söka och granska 
information

Du använder en källa 
och egna ord.

Du använder flera källor 
och egna ord

Du använder flera källor, 
egna ord och skiljer 
mellan värderingar och 
fakta
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