
SO – samhällskunskap, årskurs 8 

Uppdrag: Nyhetskrönikan 2017 
Du ska nu titta på SVT-s Nyhetskrönika för 2017. 

Medan du tittar på den ska du notera vilka nyheter som tar 
upp händelser där samhället påverkar oss individer, och där vi individer 
faktiskt påverkar samhället. Efter att du har sett klart krönikan ska du bestämma dig 
för en av nyheterna som du ska arbeta med. Exempel på nyheter från fjolårets krönika där 
samhället och individer påverkade varandra är terrorattentatet i Stockholm, mordet på Kim 
Wall, och metoo.  

 I kursplanen för samhällskunskap återfinns förmågan vi ska träna på i denna uppgift:  
                    ”reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och   
                       samverkar” 
 

               Det du ska träna på i årets uppgift är att resonera. Här är uppgiften: 

1. Välj en nyhet som handlar om hur samhällen och/eller individer påverkar varandra. 
Beskriv kort vad som lett fram till nyheten (händelsen). Förklara hur denna påverkan 
sker, och vilka konsekvenser den ger. När det gäller konsekvenserna, så vill vi att du i 
flera led beskriver vilka följdverkningarna blir av det som händer i din utvalda nyhet! 

För att göra resonemanget tydligt så är det viktigt att du är 
konkret, d.v.s. kopplar dina tankar till verkligheten. Ju tydligare 
du kan förklara och dra konsekvenserna, ju mer nyanserad blir 
din förklaring.  
 
Du får använda maximalt 600 ord i detta arbete. 

Du ska dela din text med mig, ragnar.backelin@skola.uppsala.se, eller maila den till samma 
adress. 

Kunskapskrav 

 

E C A 
Eleven kan föra enkla 
resonemang om hur individer 
och samhällen påverkas av 
och påverkar varandra och 
beskriver då enkla samband 
mellan olika faktorer som har 
betydelse för individers 
möjligheter att påverka sin 
egen och andras livssituation. 

Eleven kan föra relativt väl 
utvecklade resonemang om hur 
individer och samhällen påverkas 
av och påverkar varandra och 
beskriver då förhållandevis 
komplexa samband mellan olika 
faktorer som har betydelse för 
individers möjligheter att 
påverka  sin egen och andras 
livssituation. 
 

Eleven kan föra välutvecklade 
och nyanserade resonemang 
om hur individer och samhällen 
påverkas av och påverkar 
varandra och beskriver då 
komplexa samband mellan 
olika faktorer som har 
betydelse för individers 
möjligheter att påverka sin 
egen och andras livssituation. 
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