
Exempeluppgift 3 Människor på flykt
Uppgiftsformulering

Varje år söker människor på flykt asyl i Sverige. En del av dem är barn och ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller andra 
släktingar. De kallas ensamkommande flyktingbarn. År 2012 ansökte nästan 4000 ensamkommande barn om uppehållstillstånd i Sverige. De flesta 
kommer från Afghanistan, Somalia, Irak och Syrien.
Resonera om vilka olika anledningar det kan finnas till att barn är på flykt? 

Uppgiften prövar följande del av kunskapskravet
Delkunskapskrav 3
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla/förhållandevis komplexa/
komplexa samband med underbyggda resonemang. 
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla/utvecklade/välutvecklade resone-
mang och till viss del/relativt väl/väl underbyggda argument.

Bedömningsaspekter 
Progressionen i uppgiften består av:
• i vilken utsträckning eleven beskriver relevanta anledningar till att människor är på flykt
• i vilken utsträckning eleven använder konkretiseringar för att förtydliga sitt resonemang

Beskrivning av progressionen
Belägg för nivå E Belägg för nivå C Belägg för nivå A

•	 Svaret	innehåller	minst två	
relevanta	anledningar	till	att	
människor	är	på	flykt

•	 Svaret	innehåller	minst två	
relevanta	anledningar	till	att	
människor	är	på	flykt	

•	 Svaret	innehåller	minst en	
konkretisering	som	förtydligar	
resonemanget

•	 Svaret	innehåller	minst tre	
relevanta	anledningar	till	att	
människor	är	på	flykt	

•	 Svaret	innehåller	minst två	konkre-
tiseringar	varav en i flera led	som	
förtydligar	resonemanget

Kommentar
Uppgiften prövar förmågan att beskriva samband och resonera om anledningar till att människor är på flykt i världen. 
Sambanden uttrycks i form av anledningar. Även om frågan är formulerad och ger uttryck för att eleven ska resonera 
om varför barn är på flykt så behöver inte elevens svar behandla specifikt barns orsaker. 
Fattigdom och naturkatastrofer är i sig ingen direkt anledning till asyl i Sverige som diskuteras i inledningen. Själva 
uppgiften är dock bredare och vill ge eleven möjlighet att visa förståelse för  olika anledningar till att människor flyr.

Exempel på relevanta anledningar till att människor är på flykt
• Krig
• Fattigdom
• Svält
• Förföljelse av olika anledningar
• Otrygga av olika anledningar
• Naturkatastrofer
Svar kan även innehålla andra anledningar som anses som relevanta.

Vanliga orsaker till att svar inte når nivå E
• Svaret innehåller ingen eller endast en 

relevant anledning till att människor är 
på flykt

Uppgiftens bedömningsanvisning fortsätter på nästa sida
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Belägg för nivå E
Svaret innehåller minst två relevanta anled-
ningar till att människor är på flykt

Exempel på svar
De har inte mat, vatten, tak över huvudet och utbildning i sitt gamla 
land. Det finns kanske också krig där.

Kommentar 
Svaret innehåller två relevanta anledningar till att människor är på 
flykt; att de saknar livsnödvändiga saker och att det kan vara krig. 

Belägg för nivå C
• Svaret innehåller minst två relevanta 

anledningar till att människor är på flykt 

• Svaret innehåller minst en konkretisering 
som förtydligar resonemanget

Exempel på svar
I vissa länder finns det krig t. ex. Syrien, i dessa länder dör tusentals 
människor. Det är inte säkert för någon där, det är inte tryggt, då flyr 
folk därifrån. I andra länder är det så fattigt att barn svälter. Då flyr 
man till ett rikare länder som kan hjälpa.

Kommentar 
Svaret innehåller två relevanta anledningar till att människor är på 
flykt; krig och fattigdom. Båda anledningarna konkretiseras genom 
”Det är inte säkert för någon där, det är inte tryggt, då flyr folk däri-
från” och ”(så) att barn svälter.”

Belägg för nivå A
• Svaret innehåller minst tre relevanta 

anledningar till att människor är på flykt 

• Svaret innehåller minst två konkretise-
ringar varav en i flera led som förtydli-
gar resonemanget

Exempel på svar
Dem kan komma för att det är krig i deras land. När det är krig är 
det mycket vapen inblandad. Barnen känner sig inte trygga i landet 
och flyr. Deras föräldrar är kanske döda eller så är dom med i kriget. 
Föräldrarna vill att barnet ska ha det bra så därför skickar dom iväg 
sina barn till ett säkert land.  Barnen kan vara på flykt från ett land 
där det är fattigt. Deras föräldrar han inga jobb så skickar dom iväg 
sina barn. 

Kommentar 
Svaret innehåller tre relevanta anledningar till att människor är på 
flykt nämligen; krig, fattigdom och att barns föräldrar kan vara från-
varande (döda eller delta i krig). Att krig kan vara en anledning till att 
barn tvingas till flykt konkretiseras i flera led på ett sätt som förtydli-
gar resonemanget och att fattigdom kan vara en anledning konkretise-
ras genom; ”Deras föräldrar han inga jobb så skickar dom iväg sina 
barn”.
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