
          

SO - samhällskunskap 

Uppdrag: Nyhetskrönikan 2017 

Du ska nu titta på SVT-s Nyhetskrönika för 2017. 
Medan du tittar på den ska du göra egna anteckningar om olika händelser 

som du ansett vara viktiga under året som varit. (Detta är viktigt att du gör för att du 
kommer att använda det i ditt vidare arbete!)  

• I kursplanen för samhällskunskap återfinns förmågan vi ska träna på i denna uppgift:  

”Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor  
och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv” 

 

Nedan finns en mall som du kan använda dig av, men om du vill kan du  
naturligtvis besvara frågorna genom att skriva en löpande text. 

1. Gör en rangordnad lista över de två eller tre viktigaste nyheterna som  
presenterades i Nyhetskrönikan och beskriv kortfattat dessa. 
 

2. Förklara och motivera varför du har valt just dessa två/tre nyheter. (Varför är de 
egentligen de viktigaste nyheterna?) 
 

3. Byt perspektiv och fundera över hur du själv, hur man i Sverige eller internationellt (eller 
ur andra perspektiv, som ekonomi, miljö, jämställdhet, rättvisa, och etik) kan se på 
nyheten på olika sätt.  

I ditt resonemang tänker du på att konkretisera, visa på samband (gärna i flera led) samt att 
byta perspektiv. 

 
Du får använda mellan 500-800 ord i detta arbete och du ska dela din text med mig genom 
office 365, ragnar.backelin@skola.uppsala.se, eller maila den till samma adress. 

Du kan undersöka frågor om 
samhället ur olika perspektiv. Du 
diskuterar på ett enkelt sätt hur de 
hänger ihop med varandra. 
 
Du har åsikter om saker som 
händer i samhället, resonerar kring 
dem, och värderar hur viktiga de är 
på ett enkelt sätt. Du byter mellan 
olika perspektiv på ett ganska bra 
sätt.  

Du kan undersöka frågor om 
samhället ur olika perspektiv. Du 
diskuterar på ett utvecklat sätt hur 
de hänger ihop med varandra. 
 
Du har åsikter om saker som 
händer i samhället, resonerar kring 
dem, och värderar hur viktiga de är 
på ett utvecklat sätt. Du byter 
mellan olika perspektiv på ett bra 
sätt. 

Du kan undersöka frågor om 
samhället ur olika perspektiv. Du 
diskuterar på ett välutvecklat sätt 
hur de hänger ihop med varandra. 
 
Du har åsikter om saker som 
händer i samhället, resonerar kring 
dem, och värderar hur viktiga de är 
på ett välutvecklat sätt. Du byter 
mellan olika perspektiv på ett 
mycket bra sätt. 
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