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Jag tänkte att vi denna gång ska
göra något mer avancerat än vanligt.
Du ska tillsammans med en kamrat välja en sakfråga (typ skolpolitik) och undersöka vad ett parti
har för förslag och hur partiets
politik passar in de följande tre
områdena:

1. I vilken berättelse om Sverige passar politiken in?
2. Var på skalan mellan paternalism och medborgarinitiativ (eller kanske ovanifrån/underifrån) hamnar partiet i
sakfrågan? Observera att det INTE är frågan om individ gentemot kollektiv.
3. Går det att skönja vad som, enligt partiet, driver den historiska utvecklingen framåt - dvs de historiska drivkrafterna?
4. Givetvis måste också själva innehållet i politiken finnas med. Vad föreslår partiet?

Arbetet ska vara inlämnat eller redovisas i seminarier den x.9.
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Tidningen Axess (man måste nog
betrakta den som typ värdekonservativ) gav ett antal skribenter i
uppdrag att författa en text som
gav råd om ett sommarjobb åt en
statsminister. Du ska själv författa
en sådan text. Du får också se något exempel från tidningen.
Nedanstående frågor fick skribenterna besvara.

1. Vilken bok bör de läsa och begrunda?
2. Var finns aktuell och extra rik inspiration att hämta.
3. Vilket initiativ är särskilt viktigt att förbereda?
4.Vilken frestelse är allra mest angelägen att motstå??

Din text ska vara mindre än en A4 lång.

Valet 2014
Del 3

HiP3

I mitten av augusti ”avslöjade” SVT
att kvinnornas representation i
kommunstyrelser var låg (runt
40% - dvs ca 4 av 10 medlemmar i
styrelsen). Särskilt V pekades ut.
En statsvetare sade att det kunde
påverka beslut om sådant som
dagis, kvinnojourer etc. Du ska nu
undersöka hur representativiteten
ser ut före och efter valet i olika
avseenden.
Du ska besvara två frågor. Fråga 1 och sedan undersöka representativiteten i en av variablerna nedan.
1. Är bristande representativitet ett problem? Hur bra måste representativiteten vara?
Undersök kön, ålder, etnisk bakgrund, socialgrupp, yrken före eller efter valet.

Din text ska rymmas på en A4 och innehålla minst en tabell/diagram.

