
Uppgiften prövar följande del av kunskapskravet

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeen-
den beskriva enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband med enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutveck-
lade och väl underbyggda resonemang.

Beskrivning av progressionen   

Belägg för nivå E Belägg för nivå C Belägg för nivå A

4-6 rätta svar

Kommentar: Om eleven fyllt i fler länder än vad som efterfrågas i någon av deluppgifterna, räknas svaret 
på deluppgiften inte med i summeringen av rätta svar. 
 

          

Uppgiftsformulering och rätta svar

(a) Ge två exempel på länder med hög BNP och låg andel av befolkningen som anser att religion är en viktig del av 
deras liv.

Exempel på korrekta svar: Sverige, Danmark, Japan, Hong Kong, Storbritannien eller Frankrike.

(b) Ge två exempel på länder med låg BNP och hög andel av befolkningen som anser att religion är en viktig del av 
deras liv.

Exempel på korrekta svar: Indonesien, Thailand, Algeriet, Saudiarabien, Indien, Brasilien, Irak, Rumänien, Turkiet 
eller Venezuela.

(c) Ge exempel på ett land med hög BNP och hög andel av befolkningen som anser att religion är en viktig del av 
deras liv.

Exempel på korrekta svar: USA, Italien, Grekland eller Irland.

(d) Ge exempel på ett land med låg BNP och låg andel av befolkningen som anser att religion är en viktig del av deras 
liv.

Exempel på korrekta svar: Vietnam, Ryssland eller Ungern.
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Uppgiftsformulering 

Resonera kring vilket samband som kan finnas mellan länders ekonomiska utveckling och hur viktig religio-
nen är för invånarna. Resonera även om orsakerna till detta samband och om undantag från sambandet.

Uppgiften prövar följande del av kunskapskravet

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och 
skeenden beskriva enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband med enkla och till viss del/utvecklade och 
relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Bedömningsaspekter

• Samband på ett allmänt eller konkret plan (E-A)
• Undantag från sambandet (C-A)
• Exemplifiering (C-A)
• Orsaker (A)

Beskrivning av progressionen   

Belägg för nivå E Belägg för nivå C Belägg för nivå A

Eleven resonerar på ett 
övergripande plan om det för 
uppgiften relevanta sambandet 
mellan ekonomisk utveckling och 
grad av religiositet.

Eleven resonerar på ett 
övergripande plan om det för 
uppgiften relevanta sambandet 
mellan ekonomisk utveckling och 
grad av religiositet 

och 

använder dessutom minst ett 
konkret exempel för att beskriva 
sambandet

och

eleven resonerar på ett allmänt 
plan om undantag från det för 
uppgiftens relevanta samband

och 

använder dessutom minst ett 
konkret exempel för att beskriva 
undantag från sambandet.

Eleven resonerar på ett 
övergripande plan om det för 
uppgiften relevanta sambandet 
mellan ekonomisk utveckling och 
grad av religiositet 

och 

använder dessutom minst ett 
konkret exempel för att beskriva 
sambandet

och

eleven resonerar på ett allmänt 
plan om undantag från det för 
uppgiftens relevanta samband 

och 

använder dessutom minst ett 
konkret exempel för att beskriva 
undantag från sambandet

och

eleven förklarar minst en orsak 
till sambandet på ett fördjupat 
sätt eller flera orsaker till sam-
bandet på ett mer kortfattat sätt.
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Vanliga orsaker till att ett svar inte motsvarar nivån för E

• Eleven anger inte något samband mellan ekonomisk utveckling och grad av religiositet
• Eleven anger endast irrelevanta förklaringar till sambandet

Elevsvar med kommentarer 

Exempel på svar nivå E 
Ja dom fattiga är mer religiösa än dom rika på grund av tex dom ber till gud för att det ska bli 
bra och att dom ska bli lite rika, medans dom flesta som är rika inte bryr sig så mycket för det 
har redan gått bra för dom.  

Kommentar
Eleven resonerar på ett övergripande plan om det relevanta sambandet mellan 
ekonomisk utveckling och grad av religiositet: ”Ja dom fattiga är mer religiösa än dom 
rika…” Eleven förklarar orsaker till sambandet på ett sätt som inte är fördjupat 
”… dom ber till gud för att det ska bli bra och att de ska bli lite rika…”. Konkreta 
exempel för att beskriva sambandet saknas.

Exempel på svar nivå C
Det ser ut som att befolkningen i fattiga länder är mer religiösa än de i rika länder. Det 
händer så för att religiösa människor tycker inte att pengar är det viktigaste i livet. För de, det 
viktigaste är religion och kärlek till varandra. I länder där det finns inte så många religiösa 
kanske man tänker mer om pengar och ekonomi. De vill att landet ska utveckla. Men det 
betyder inte att det måste vara såhär. I länder som Italien eller Grekland finns det också 
ganska mycket religiösa människor men ändå är de väldigt rika. Ett exempel på land som är 
fattig och har mer religiösa befolkning är Indonesien. 

Kommentar 
Eleven resonerar på ett övergripande plan om det relevanta sambandet mellan 
ekonomisk utveckling och grad av religiositet. ”Det ser ut som att befolkningen i fattiga 
länder är mer religiösa än de i rika länder.” Eleven lyfter fram ett exempel på ett land 
för att belysa detta samband: ”Ett exempel på land som är fattigt och har mer religiös 
befolkning är Indonesien.”

Eleven uppmärksammar även att det finns undantag från det först identifierade 
sambandet. ”I länder som Italien eller Grekland finns det också ganska mycket religiösa 
människor men ändå är de väldigt rika”. 

Eleven resonerar oprecist om orsaker till sambandet mellan grad av 
religiositet och ekonomisk utveckling vilket inte anses fördjupat.

Exempel på svar nivå A 
Befolkningen i fattiga länder, som t.ex. Indonesien verkar vara mer religiösa än befolkningen 
i rika länder som Sverige och Japan. Jag tror att det beror på att i fattiga länder där man 
t.ex. inte har råd med mat så måste man tro och kunna be till någon i hopp om att saker och 
ting ska bli bättre. Man måste ha en tro och ett hopp om att det ska bli bättre, annars tror 
jag man går under inombords. I rika länder har man pengar så man har mat på bordet varje 
dag, mycket kläder så man överlever vintern, alla barn går i skolan. Det finns inte så många 
livshotande frågor kring pengar. Man behöver inte tro och be om att saker ska bli bättre för 
man har det redan bra. Därför tror jag att ekonomi och religion hänger ihop. Men det finns 
undantag som i vissa rikare länder som USA och Italien är många starkt troende och i 
Vietnam som är väldigt fattigt är de inte alls särskilt troende. Jag tror egentligen inte att det 
handlar bara om ekonomi utan t.ex. om hur bra man har det/hur lycklig man är. Om man 
kollar på svenska kyrkans medlemmar är det många som har t.ex. förlorat en familjemedlem 
eller kanske någon som är svårt sjuk som är med. Det beror ju på att de människorna kanske 



behöver något att tro på för att kanske bearbeta sin sorg. I de fattiga länderna ser man på 
kartan ett den muslimska tron är väldigt stark. Som t.ex. i Indonesien, Irak och Algeriet. Jag 
tror det beror på att muslimsk tro kan man verkligen leva sitt liv efter. Det kan man i och för 
sig med kristendomen också men kristendomen har till exempel inga regler efter vad man får äta 
och inte äta. 

Kommentar 
Eleven resonerar på ett övergripande plan om det relevanta sambandet mellan 
ekonomisk utveckling och grad av religiositet och använder också flera konkreta 
exempel för att beskriva sambandet: ”Befolkningen i fattiga länder, som t.ex. Indonesien 
verkar vara mer religiösa än befolkningen i rika länder som Sverige och Japan.”

Eleven resonerar också på ett övergripande plan och tar upp konkreta exempel på 
undantag från sambandet: ”Men det finns undantag som i vissa rikare länder som USA 
och Italien är många starkt troende och i Vietnam som är väldigt fattigt är de inte alls särskilt 
troende.”

I svaret resonerar eleven på ett fördjupat sätt om orsaker till sambandet mellan  
ekonomisk utveckling och grad av religiositet. ”Jag tror att det beror på att i fattiga 
länder där man t.ex. inte har råd med mat så måste man tro och kunna be till någon i hopp 
om att saker och ting ska bli bättre. Man måste ha en tro och ett hopp om att det ska bli 
bättre, annars tror jag man går under inombords. I rika länder har man pengar så man har 
mat på bordet varje dag, mycket kläder så man överlever vintern, alla barn går i skolan. Det 
finns inte så många livshotande frågor kring pengar. Man behöver inte tro och be om att saker 
ska bli bättre för man har det redan bra.”


