
Extramaterial till
Samhällskunskap 7 - 9

Information och kommunikation s. 43-68

Innehåll
Sidhänvisningarna är till samhällsboken
s. 53   Lös ett samhällsproblem

Här finns gratis extramaterial som hör till Capensis Samhällskunskap 7-9. Allt extramate-
rial har en tydlig koppling till samhällsboken, men för att kunna lösa en del av uppgifterna 
krävs det tillgång till internet. Förhoppningen med extramaterialet är att lärare snabbt och 
enkelt ska kunna komplettera sitt eget undervisningsmaterial. 
Hör av dig om du har några idéer som Capensis kan få lägga ut på hemsidan. Du som 
skickar in ditt material får om du vill givetvis ditt namn presenterat i anslutning till mate-
rialet.
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Lös ett samhällsproblem
Utgångspunkten när ett samhällsproblem ska undersökas är alltid en fråga. Uppgiften som följer går ut på att 
välja ett samhällsproblem och använda modellen nedan för att förstå  

◊ vad det är som orsakar problemet,

◊ vilka följder problemet får,

◊ vilka åtgärder som kan sättas in för att minska problemet, det som orsakar problemet och de följder 
det får när det redan har uppstått och

◊ om /åtgärderna/förslagen kommer att ge ett bättre samhälle i framtiden.

Uppgiften går att göra mycket omfattande, men i ett första skede är det lämpligt att lära sig modellen. När du 
har förstått hur modellen fungerar går det bra att undersöka samhällsproblem med mer komplexa frågeställ-
ningar. 

Exempel på frågeställningar
Varför är en del ungdomar omotiverade till att gå i skolan?
Varför kör en del bilförare för fort utanför skolor?
Varför är tobaksförsäljning tillåten fastän forskarna är överens om att det är skadligt?
Varför ökar koldioxidutsläppen fastän forskarna varnar för en klimatkatastrof i framtiden?

ANALYSMODELL I SAMHÄLLSFRÅGOR

ORSAKER
Vad orsakar problemet?

PROBLEM
Formulera en fråga eller ett problem.

Vilket är problemet?

FÖLJDER
Vilka följder får problemet?

ÅTGÄRDER
Vilka åtgärder kan sättas in för att
lösa orsakerna till problemet, själva

problemet eller följderna av problemet?

=> =>

Åtgärda problemet.Åtgärda orsakerna. Åtgärda följderna.
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FRAMTIDEN
Vad kan vi lära inför framtiden?

=>

Uppgift som hör till Capensis Samhällskunskap 7-9 s. 53


