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Uppgift: 
Du ska skriva om ett kristet samfund. Denna uppgift ska lämnas in skriftligt 
eller göras muntligt. Det skriftliga innehållet max 5 sidor. Materialet ska 
bearbetas så att det inte finns några rena avskrifter. Alla källor ska redovisas i 
texten eller som fotnoter samt med en källförteckning längst bak. Skriv även 
referens på gudstjänstbesöket och intervjun - plats, tid och person. 

Arbetet ska innehålla: 
En teoretisk del där du sammanfattar vad som är viktigt, specifikt för det 
samfund du har valt. 
Hur förhåller sig samfundet till någon annan världsreligion, vilka är skillnader 
samt likheter t.ex synen på bibeln, Gud och människan? 
Har samfundet några nyreligiösa strömningar, anser/tror du? 
Hur tror du en människas identitet skapas/påverkas genom att vara anhängare  
till det samfundet du har valt? 

Arbetet ska innehålla en av dessa: 
1. Gudstjänst i en kyrka: Inre och yttre miljö tex kyrkorummet, ceremonier 
(sång, musik) och församlingens beteende. Sociologiska studier som tex 
könsfördelning, åldersfördelning, hur det ser ut kulturellt. Gudstjänstens 
innehåll tex predikan, bön och nattvard.
2. Berättelse om din tro - Intervju med en kristen person (eller samfundet du 
har valt). 
3. Samfundet på Internet: Hur beskrivs samfundet på Internet, vilka sidor 
finns tillgängliga? Vem riktar sig sidorna till tror du. Hur lockar samfundet 
anhängare? Samfundet i artiklar: Var står det om och hur beskrivs samfundet i 
media? Tycker du att medias bild stämmer? Får media skriva vad de vill om 
olika samfund enligt din mening? 

Förslag på kristna samfund: 
Protestantiska församlingar, sök på Internet t.ex. Pingstkyrkan, EFS, Hyllie 
Park kyrkan (Baptistkyrkan), Missionsförbundet eller Svenska kyrkan. 
Katolska- eller ortodoxa församlingar sök på Internet. 
http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/samfund.htm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kristna_samfund
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_frikyrkosamfund_i_Sverige
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Taizé i Lund eller Malmö (http://www.taize.fr/sv_article15306.html)

Kunskapskrav: 

Betyget A Betyget C Betyget E

Eleven kan översiktligt redogöra 
för och analysera några 
religioner, nyreligiösa 
strömningar och livsåskådningar 
samt översiktligt redogöra för 
deras kännetecken och hur de 
tar sig samhälleliga uttryck.

Eleven kan utförligt redogöra för 
och analysera några religioner, 
nyreligiösa strömningar och 
livsåskådningar samt utförligt 
redogöra för deras kännetecken 
och hur de tar sig samhälleliga 
uttryck.

Eleven kan utförligt och 
nyanserat redogöra för och 
analysera några religioner, 
nyreligiösa strömningar och 
livsåskådningar samt utförligt 
och nyanserat redogöra för deras 
kännetecken och hur de tar sig 
samhälleliga uttryck.

Vidare kan eleven översiktligt 
redogöra för hur religioner och 
livsåskådningar kan ha betydelse 
för människors upplevelse av 
identitet.

Vidare kan eleven utförligt 
redogöra för hur religioner och 
livsåskådningar kan ha betydelse 
för människors upplevelse av 
identitet.

Vidare kan eleven utförligt och 
nyanserat redogöra för hur 
religioner och livsåskådningar 
kan ha betydelse för människors 
upplevelse av identitet.

Dessutom kan eleven översiktligt 
redogöra för likheter och 
skillnader mellan å ena sidan 
nyreligiösa rörelser och 
strömningar och å andra sidan 
världsreligioner samt underbygga 
sina resonemang med enkla 
argument.

Dessutom kan eleven utförligt 
redogöra för likheter och 
skillnader mellan å ena sidan 
nyreligiösa rörelser och 
strömningar och å andra sidan 
världsreligioner samt underbygga 
sina resonemang med 
välgrundade argument.

Dessutom kan eleven utförligt 
och nyanserat redogöra för 
likheter och skillnader mellan å 
ena sidan nyreligiösa rörelser 
och strömningar och å andra 
sidan världsreligioner samt 
underbygga sina resonemang 
med välgrundade och 
nyanserade argument.
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