
Populärvetenskaplig artikel Brott och Straff SHA Sp1C.

INSTRUKTIONER:
Ni ska göra en artikel-serie i en populärvetenskaplig tidsskrift, ni ska alltså ha med 
bilder, faktarutor, intervjuer o s v i er text. Den ska ha rubriker, en ingress etc, precis 
som en riktig artikel. Den får vara på max 3 sidor inklusive bilder. 

Artiklarna ska vara trevliga att läsa, de ska alltså innehålla faktarutor, intressanta 
och roliga fakta, men också seriösa fakta som besvarar frågorna som ni ställer i er 
artikel. Alla artiklarna ska ge bakgrundsfakta till era frågor

Varje grupp ska bestå av sex personer.
Gruppen ska ha följande funktioner:

En redaktör (du är chef för gruppen, du bestämmer hur artikeln ska se ut och var 
saker ska stå etc. Du ser också till att alla del-artiklar kommer in i tid, att de håller 
måttet etc.) Du ska självklart skriva och delta forskningsarbetet.
En layoutansvarig, du ska sätta ihop texten, få bilder på plats, jobba med själva 
utseendet på artikeln. Du ska också hjälpa till med författandet och med att forska 
fram svaren på frågorna.
Två stycken som är ansvariga för forskningsarbetet. Ni ska gräva fram rätt 
fakta och presentera dessa för resten av gruppen. Ni ska också granska texterna som 
författarna skriver så att de innehåller rätt fakta.
Två stycken som är ansvariga för skrivandet, ni är författarna som ska skriva 
artikeln.

Frågorna som ni ska arbeta med:

Grupp 1.
Brotts-Sverige. Hur ser det kriminella Sverige ut? Vilka brott är vanligast? Hur 
många sitter på livstid etc. Ge oss en överblick med lite intressanta fakta kring 
Brotts-Sverige.
Grupp 2.
Finns det något samband mellan lägre kriminalitet och högre straff? Utred detta.
Grupp 3.
"Det daltas alldeles för mycket med de kriminella i Sverige", ta reda på hur 
kriminalvården fungerar, hur är det att sitta i fängelse?
Grupp 4.
Hur har det svenska brottssamhället utvecklats de senaste 30 åren, har det blivit 
mycket mer kriminalitet i samhället? Mer våldsbrott? Hur rapporterar media om 
brottslighet? Har det ändrats med tiden?
Grupp 5.
Har Polisen i Sverige för dåliga hjälpmedel? Skulle till exempel brottsprovokation 
vara tillåtet? Eller är den svenska polisen slö och det är därför det klaras upp så få 
brott i Sverige? Ja hur står det till egentligen, hur är det med uppklaringsgraden av 
svenska brott?
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20 okt
Intro och sätter fart.
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Tid för arbete
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Tid för arbete
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03 nov
Tid för arbete

04 nov
Tid för arbete

06 nov
Inlämning
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10 nov 11 nov
Tvärgruppsdiskussion.

13 nov 
ÖPPET HUS LÖ 14 nov

 


