Kärleksproblem
Uppgiftsformulering
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Resonera kring ungdomarnas kärleksbekymmer genom att skriva ett svar till en av dem.
Motivera ditt svar. I ditt resonemang ska du använda minst ett av begreppen i rutan.
Jag väljer att skriva till:
Mitt svar:

Uppgiften prövar följande del av kunskapskravet
Eleven kan föra enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att
göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet/för resonemanget framåt/för resonemanget framåt och fördjupar
eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt.

Bedömningsaspekter
•
•
•
•
•

En eller flera handlingsmöjligheter (E-A)
Motivering (E-A)
Slutsats (A)
Resonemang i flera led (A)
Begreppsanvändning (E)

Beskrivning av progressionen

Belägg för nivå E

Belägg för nivå C

Belägg för nivå A

I resonemanget redovisar eleven
en handlingsmöjlighet till
insändaren och motiverar dess
fördelar.

I resonemanget redovisar eleven
minst två handlingsmöjligheter till
insändaren och motiverar dess
fördelar.

I resonemanget redovisar eleven
minst två handlingsmöjligheter till
insändaren och motiverar dess
fördelar
och
fördjupar sitt resonemang genom
att till exempel dra relevanta
slutsatser
eller
resonera i flera led.

Det etiska begreppet används i
resonemanget på ett godtagbart
sätt.
Kommentar: Bedömningen sker här i två steg. Resonemanget kan ge belägg upp till nivå A, medan
användandet av det etiska begreppet kan ge belägg upp till nivå E. Språkliga böjningar av etiska begrepp
accepteras. Andra liknande begrepp och uttryck som passar i sammanhanget kan också användas,
till exempel: schyst, göra rätt, tänka på andra, skyldighet, förståelse, fel.

Elevsvar med kommentarer
Exempel på svar nivå E
Mitt råd till Kär är att han tar sitt mod och helt änkelt bara går fram till henne och frågar om
hon vill bli ihop. Tänk efter vad är egentligen det värsta som kan hända. Jo det är att du får
ett nej. Efter att du hat frågat så kommer du säkerligen få en skön känsla av lättnad även om
hon svarar nej.
Kommentar
Svaret redovisar en handlingsmöjlighet till insändaren, ”…helt enkelt bara går fram till henne och frågar om hon vill bli ihop.”. I
svaret motiveras också fördelen med handlingen, ”Efter du har frågat så kommer du säkerligen få en skön känsla av lättnad även
om hon svarar nej.”. Det etiska begreppet ”mod” används på ett godtagbart sätt.
Exempel på svar nivå C
Jag har förståelse för det du säger, det måste vara ganska jobbigt att vara kär i flera på samma gång. Men du skrev sedan att du tyckte om
att fantisera om de olika killarna, och då tycker jag du ska fortsätta med det, ingen kommer ju att inkräckta på dina tankar. Fatta mer
mod och och prata med dina kompisar, jag är säker på att de kommer att förstå, de ska respektera det du tycker även om de inte tycker om
det.
Kommentar
Svaret redovisar två handlingsmöjligheter till insändaren, ” …du ska fortsätta med det…(att fantisera om olika killar)”, ”prata
med dina kompisar”. I svaret motiveras också fördelarna med handlingarna, ”Men du skrev ju att du tyckte om att fantisera om
de olika killarna…”, ”…jag är säker på att de kommer att förstå, de ska respektera det du tycker även om de inte tycker om det.”. Det
etiska begreppet ”mod” används på ett godtagbart sätt.
Exempel på svar nivå A
Kärlek är inget man kan bestämma över, men alla har olika värderingar. Kärlek skall vara något härligt man ska känna sig trygg med
personen man är kär i, och därför är det bra att känna den personen. Det är aldrig fel att vara kär i någon men tänk efter om du verkligen
är kär. Dina kompisar tycker säkert inte du är konstig, de måste visa respekt för dig. Att vara kär i någon med samma kön är inte fel.
Men det gäller att vara modig och ta första steget och berätta för henne vad du känner. Eftersom att du skriver att ni har roligt ihop kanske
hon också känner kärlek för dig. Hon kanske har förståelse för hur du känner eller en annan värdering, men inget är rätt eller fel komihåg
det. Något du kan göra är att ta första steget. Och tala om för henne hur du känner. Du skriver att du tror att hon gillar dig också, om
det känns så är det säkert som du tror. Du kan också skicka en lapp eller ett sms, det kanske känns lättare. Det gäller att vara modig och
våga.
Kommentar
Svaret redovisar flera handlingsmöjligheter till insändaren, ”...tänk efter om du verkligen är kär.”, ”…vara modig och ta första
steget…”, ”…tala om för henne hur du känner.”, ”…skicka en lapp eller ett sms…”. I svaret motiveras också fördelarna med
handlingarna, t. ex. ”Det är aldrig fel att vara kär i någon men…”, ”Hon kanske har förståelse för hur du känner eller en annan
värdering, men inget är rätt eller fel kom ihåg det.”. Resonemanget innehåller dessutom några slutsatser, ”Eftersom du skriver att
ni har roligt ihop kanske hon också känner kärlek för dig”, ”Du skriver att du tror att hon gillar dig också, om det känns så är det säkert
som du tror.”. Det etiska begreppen ”fel”, ”respekt” och ”förståelse” används på ett godtagbart sätt.

