
Uppgift – Essäfrågor  

 

• Din uppgift är att välja ut 3 frågor som du vill besvara. Frågorna kopplas till det vi 

gått igenom (kommer gå igenom) på kursen och samtliga frågor är av resonerande och 

beskrivande karaktär.  

 

• Varje fråga ska besvaras med max 800 ord. Kom ihåg att besvara hela frågan.  

 

• Du skriver med Times new roman 12 pkt  

 

• Källor: Du får använda internetkällor och böcker för att besvara dina frågor. Försök 

hålla dig till pålitliga källor till exempel: NE, SO-rummet, läroböcker, i viss mån 

Wikipedia osv. Om du är osäker på en källa kollar du med Joakim. Du behöver inte 

referera dina källor i texten däremot vill jag att du skriver ut dina källor i slutet av 

dina svar (internetlänk eller namnet på böckerna du använt).  

 

• Kom ihåg att ett svar på en essäfråga ska vara av resonerande karaktär inte enbart 

beskrivande. 

 

Essäfrågor:  

 

1. Diskutera för- och nackdelar med Atens demokrati. Redogör också för hur det 

demokratiska systemet fungerade. 

 

2. Mellanöstern och framför allt det Abbasidiska riket blev förvaltare av de antika 

idealen under Medeltiden. Flera viktiga upptäckter och koncept kom från Mellanöstern 

under åren 800-1200. Diskutera varför just det Abbasidiska riket blev en förvaltare av 

antika idealen. Vilka förutsättningar fanns och hur förvaltade man det?  

 

3. Det kinesiska kejserliga examinationssystemet var när det inrättades helt unikt för sin 

tid. Diskutera för- och nackdelar med examinationssystemet samt varför man inrättade 

systemet från första början. 

 

4. Antiken förde med sig ett stort antal ideal, idéer och samhällsviktiga förändringar. 

Välj 3 sådana och diskutera varför just dessa 3 var viktiga för den framtida mänskliga 

utvecklingen.  

 



5. Kristendomen blev en central del av Europa efter Roms fall. Diskutera hur de kristna 

idealen och kyrkan formade samhället i Europa samt vilka för- och nackdelar denna 

utveckling förde med sig fram till 1400-talet.  

 

 

6. Reformationen blev en stor förändring i Europa och kan ses som en brytpunkt i 

Europas historia. Martin Luther var en central person under reformationen. Vad var 

det Martin Luther kritiserade? Vilka följder fick den här kritiken (reformationen) samt 

diskutera vilka för- och nackdelar dessa följder fick.  


