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UPPDRAG: ANALYSERA 
SAMHÄLLSPROBLEM 
Du ska nu använda analysmodellen som presenteras på s. 24 i boken. Med 
hjälp av modellen ska du analysera ett valfritt samhällsproblems orsaker och 
konsekvenser, och fundera över möjliga åtgärder som kan motverka 
problemet. 

 
 

1. Välj ditt problem. Skriv det i mitten av modellen. 
2. Till vänster listar du möjliga orsaker till problemet. Varför har problemet 

uppstått, vad beror det på? 
3. På höger sida skriver du ner de konsekvenser som problemet kan få, både 

för enskilda individer och för samhället i stort. 
4. Fundera över om problemet ska åtgärdas, och hur det i så fall ska ske. Ska 

åtgärderna främst riktas mot problemets orsaker, eller är det kanske 
viktigare att först stoppa eller minska problemets konsekvenser? 

 
Stödmaterial: Du kan titta i “problemhavet” på s. 331 om du inte kommer på ett 
problem. Vrid och vänd gärna lite på problemet med stöd av “perspektivtagande” 
(s. 58-59, samt på webben.) På webben finns också en särskild analys-mall som 
du kan använda för att fylla i dina svar.  
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UPPDRAG: ARGUMENTATIONSANALYS 
Leta fram en debattartikel från en tidning eller någon annan källa. Du kan även 
välja att se eller lyssna till en debatt i radio eller på teve. Gör en 
argumentationsanalys med metoden som presenteras på s. 27.  
 

 
 

1. Börja med att skriva upp tesen: Vad är debattartikelns viktigaste poäng, 
eller huvudpåstående? Vilken åsikt vill debattören få fram? 

2. Skriv sedan upp de argument som används för att stödja tesen (pro). 
3. Vilka argument hittar du som talar emot debattartikelns tes (contra)? 
4.  Avsluta med att utvärdera tesen: håller du med debattartikelns 

huvudpåstående? Eller tycker du att motargumenten är starkare? 
 
Stödmaterial: Metoden beskrivs i boken på s. 27. Det finns också ett metodstöd 
för argumentationsanalys på webben, under avdelningen “elevstöd”. Där finns 
även en mall för argumentationanalys som du kan använda när du genomför 
uppdraget. 
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UPPDRAG: STRUKTUR ELLER AKTÖR? 
 
Utgå från dig själv och fundera på varför du har valt just den utbildning som du nu 
läser. I ditt resonemang ska du använda begreppen struktur och aktör, vilket också 
gör att du måste anlägga olika perspektiv. Beskriv på vilket sätt ditt val av 
utbildning har påverkats av: 
 

● Dina egna intressen 
● Ditt kön 
● Ditt sociala umgänge (vilka kompisar du umgås med) 
● Dina föräldrars utbildning och yrke 
● Din bostadsort 
● Utbildningens status 
● Svensk utbildningspolitik  

 
Avsluta med att sammanfatta: anser du att ditt val av utbildning i första hand är 
resultatet av ditt eget val som aktör – eller är det snarare strukturer i samhället 
som gör att du nu sitter där du sitter?  
 
Extrauppgift 1: vilka strukturer i samhället anser du påverkar dig mest? Finns det 
strukturer som är orättvisa eller skadliga? Ge exempel! 
 
Extrauppgift 2: Vilka aktörer i det svenska samhället har störst makt enligt dig? 
Ge 3 - 5 exempel på starka makthavare! 
 
Stödmaterial: Läs om struktur och aktör på s. 22. Det finns också ett fördjupande 
uppdrag om aktör och struktur inom EU på s. 290.  
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STORA FRÅGAN 
 

Vad är nyttan med 

samhällsvetenskap? 
 
 
Läs först kapitlet“Samhällsvetenskaplig metod” och särskilt sidorna 15 - 19.Du kan 
förstås också använda andra pålitliga källor – bara du anger vilka i slutet av din 
redovisning.  

Besvara frågan genom att skriva en kort essä (resonerande text) på cirka 
1-3 A4-sidor. Skriv fritt, men ta gärna upp några av de nedanstående delfrågorna. 
Använd så många relevanta nyckelbegrepp som möjligt i ditt svar. 
(Nyckelbegreppen står sist i varje kapitel, se s. 45.) 
 

● Vilken nytta kan vi ha av samhällsvetenskaplig forskning och kunskap? 
● Är målet att hitta “den  enda objektiva sanningen”, eller hur skulle du 

formulera saken? 
● Finns det över huvud taget en sanning, eller är allt relativt? 
● Ge exempel på några olika samhällsvetenskapliga discipliner och vad de 

studerar.  
● Vilka metoder använder samhällsvetare i sitt arbete? 
● Sammanfatta din egen uppfattning: vad tycker du är bra, intressant eller 

nyttigt med ämnet samhällskunskap?  
 
Alternativ: Stora frågan kan även besvaras genom att göra en kort film eller en 
muntlig presentation.  
 
Stödmaterial: Läs gärna “Så skriver du essäer och resonerande texter” om du inte 
har gjort det tidigare. Du kan även ha nytta av stödmaterialet för “Välgrundade 
påståenden”. Båda finns på bokens webbplats.  
 


