Kyrka och samhälle
Uppgiftsformulering
I den här uppgiften ska du endast göra tre av de fyra deluppgifterna (a-d).
Välj de tre deluppgifter som du tror att du kan skriva bäst svar på.
(a) Markera med ett kryss om hela påståendet stämmer eller inte stämmer.
Stämmer

Stämmer
inte

Stämmer

Stämmer
inte

Stämmer

Stämmer
inte

Stämmer

Stämmer
inte

Framstegen inom vetenskapen under 1600-talet och framåt gjorde att
kyrkans sanningar började ifrågasättas.

Motivera varför påståendet stämmer eller inte stämmer.
(b) Markera med ett kryss om hela påståendet stämmer eller inte stämmer.

Den ökade invandringen till Sverige de senaste trettio åren har gjort att det
blivit fler medlemmar i Svenska kyrkan.

Motivera varför påståendet stämmer eller inte stämmer.
(c) Markera med ett kryss om hela påståendet stämmer eller inte stämmer.

Svenska kyrkans syn på om homosexuella får gifta sig eller ej, skiljer sig från
inställningen bland många kyrkor i andra länder.

Motivera varför påståendet stämmer eller inte stämmer.
(d) Markera med ett kryss om hela påståendet stämmer eller inte stämmer.

Svenska kyrkan är idag en statskyrka och har varit det sedan reformationen.

Motivera varför påståendet stämmer eller inte stämmer.

Beskrivning av progressionen
Belägg för nivå E

Belägg för nivå C

Belägg för nivå A

Eleven för ett i huvudsak korrekt
och relevant resonemang på
minst en av deluppgifterna

Eleven för i huvudsak korrekta
och relevanta resonemang på
minst två av deluppgifterna

Eleven för i huvudsak korrekta
och relevanta resonemang på tre
av deluppgifterna

och

och

och

motiveringen är i viss mån
förtydligande.

motiveringarna på två av
deluppgifterna är förtydligande,
t.ex. med fakta utöver vad som
ingår i uppgiftsformuleringen.

motiveringarna på tre av
deluppgifterna är förtydligande,
t.ex. med fakta utöver vad som
ingår i uppgiftsformuleringen.

Kommentar:Var eleverna sätter sina kryss har mindre betydelse. Det är resonemanget kopplat till
krysset som räknas.
Sammantaget kan eleven nå A-nivå på uppgiften om eleven visar på en bredd i sitt resonemang, det vill
säga besvarar flera kortare uppgifter på ett korrekt och relevant sätt med förtydligande motiveringar.
Om eleven svarar på alla fyra deluppgifterna skall de tre bästa svaren ligga till grund för bedömningen.

Vanliga orsaker till att ett svar inte motsvarar nivån för E
•
•
•

Svaret på den specifika deluppgiften (a, b, c eller d) baseras på i huvudsak felaktig fakta
Resonemanget på den specifika deluppgiften (a, b, c eller d) hör inte ihop med de fakta som deluppgiften baseras på
Svaret saknar motivering

Elevsvar med kommentarer
Belägg för nivå E

För att erhålla belägg för nivå E ska en av deluppgifterna innehålla ett i huvudsak korrekt relevant resonemang med en
motivering som i viss mån är förtydligad. Exempel på elevsvar återfinns nedan.
Exempel på svar nivå E
Deluppgift a
Ikryssad ruta: Eleven har markerat att påståendet stämmer.
Svar: Med vetenskapen kom det fram att det tog miljontals år innan jorden kom till och att vi ej alltid sett ut som vi gör. Och att det ej var
gud som skapade som kyrkan sa.
Kommentar
Svaret på deluppgift a är i huvudsak korrekt och relevant och innehåller en motivering som i viss mån är förtydligande.
Eleven ger ett exempel på den centrala tanken inom kristendomen om hur människan skapades och hur den
föreställningen ifrågasattes av vetenskapen. Exemplet är relevant men innehåller ingen tydlig förklaring.
Deluppgift b
Ikryssad ruta: Eleven har markerat att påståendet inte stämmer.

Svar: Religionen följer med människor som invandrar till Sverige, men de är oftast inte kristna.
Kommentar
Svaret på deluppgift b är i huvudsak korrekt och relevant genom elevens antagande om att många invandrare behåller sin
religion från sitt hemland. Svaret innehåller en motivering som i viss mån är förtydligande, om invandringen som ökat de
senaste trettio åren i Sverige, men kopplar inte detta explicit till den del av påståendet som handlar om huruvida antalet
medlemmar i Svenska kyrkan ökat eller ej.
Deluppgift c
Ikryssad ruta: Eleven har markerat att påståendet stämmer
Svar: Svenska kyrkan är i regel mer acceptanta mot samkönade äktenskap än till exempel den katolska kyrkan.
Kommentar
Svaret på deluppgift c innehåller ett i huvudsak korrekt och relevant resonemang. Svaret är generaliserande men i viss mån
förtydligande med jämförelsen mellan Svenska kyrkan och den romersk-katolska kyrkan.
Deluppgift d
Ikryssad ruta: Eleven har markerat att påståendet inte stämmer.
Svar: Svenska kyrkan är inte direkt bunden till staten och det råder religionsfrihet i Sverige.
Kommentar
Svaret på deluppgift d är i huvudsak korrekt och relevant och innehåller en motivering som i viss mån är förtydligande.
I svaret konstateras att ”Svenska kyrkan inte direkt är bunden till staten” och att ”religionsfrihet råder i Sverige”. Den senare
formuleringen har egentligen inte med uppgiften att göra och är därmed inte relevant. Den första delen är däremot
relevant, men relativt opreciserad. Dock kommenteras inte den sista delen av påståendet

Belägg för nivå C och A

För att erhålla belägg för nivå C ska två deluppgifter innehålla i huvudsak korrekta och relevanta resonemang med
motiveringar som är förtydligande.
För att erhålla belägg för nivå A ska tre deluppgifter innehålla i huvudsak korrekta och relevanta resonemang med
motiveringar som är förtydligande.
Exempel på elevsvar återfinns nedan.
Exempel på svar nivå C och A
Deluppgift a
Ikryssad ruta: Eleven har markerat att påståendet stämmer.
Svar: Det stämmer framför allt när vetenskapen kom med fakta om evolutionen och om hur människan skapades. Då ifrågasattesen viktig del
i kristendomen att Gud skapade jorden, människor och djur på 7 dagar, inte att det tog tusentals år.
Kommentar
Svaret på deluppgift a innehåller ett i huvudsak korrekt och relevant resonemang. Motiveringen är förtydligande med
förklaringar om att evolutionsteorin ledde till att viktiga centrala tankar inom kyrkan, om hur jorden och människan
skapats, ifrågasattes.
Deluppgift b
Ikryssad ruta: Eleven har markerat att påståendet stämmer inte.
Svar: Det är många människor som kommit till Sverige pga krig. Då blir det många olika religioner här. Det måste då byggas nya
byggnader/lokaler t.ex. kyrkor, moskéer tempel, synagogor mm., men det påverkar inte antalet medlemmar för de är inte kristna.

Kommentar
Svaret på deluppgift b innehåller ett i huvudsak korrekt och relevant resonemang. Motiveringen är förtydligande med
förklaringar om att invandringen leder till ökad pluralism och med formuleringen om att invandringen föga påverkar
medlemsantalet i Svenska kyrkan eftersom många invandrare inte är kristna. Att medlemsantalet i själva verket minskat i
Svenska kyrkan kommenteras dock inte i svaret.
Deluppgift c
Ikryssad ruta: Eleven har markerat att påståendet stämmer.
Svar: I svenska kyrkan är det tillåtet med homosexualitet men inte i många andra länder och i andra kyrkor eftersom det uppfattas som
ett fel och en synd. Det kan komma ifrån att det är ”naturligt” att kvinnor och män förökar sig och varit så i alla tider. Det är antagligen
förbjudet i kyrkor som i allmänhet inte är moderna.
Kommentar
Svaret på deluppgift c innehåller ett i huvudsak korrekt och relevant resonemang. Motiveringen är förtydligande med
förklaringar om att det i kyrkor i många andra länder förekommer föreställningar om homosexualitet som syndigt och
onaturligt och att detta kan bero på att dessa kyrkor är mindre moderna än Svenska kyrkan.
Deluppgift d
Ikryssad ruta: Eleven har markerat att påståendet inte stämmer.
Svar: Svenska kyrkan är en egen kyrka, en egen förening. Sedan reformationen var den en statskyrka, men inte nu. Svenska kyrkan är
ingen del av dom andra kyrkorna i världen, utan en egen organisation.
Kommentar
Även svaret på deluppgift d innehåller ett i huvudsak korrekt och relevant
resonemang där de centrala delarna av svaret är korrekt. Motiveringen är
förtydligande med förklaringen om att vi i Sverige haft en statskyrka sedan
reformationen, men att så inte längre är fallet.

