
LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP 

Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i livsåskådningskunskap.  

 Mål för undervisningen 
 

Innehåll Föremål för 
bedömningen i 
läroämnet 

STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som 
understiger vitsordet åtta 

Kunskapskrav för vitsordet 
åtta 

STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som överstiger 
vitsordet åtta 

M1 vägleda eleven att identifiera, 
förstå och använda begrepp som 
hör samman med livsåskådning 

I1 Hur eleven 
behärskar och 
tillämpar begrepp 

Eleven kan använda några 
livsåskådningsbegrepp.  

Eleven kan använda 
livsåskådningsbegrepp och 
se samband mellan dem. 
 

Eleven kan använda 
livsåskådningsbegrepp samt 
reflektera kring och tolka 
bakgrunden till dem.  

M2 främja elevens kulturella 
allmänbildning genom att 
handleda eleven att bekanta sig 
med olika kulturer och 
livsåskådningar och fördjupa sig i 
Unescos världsarvskonvention 
 
 

I1 Kännedom om 
kulturer och 
livsåskådningar 

Eleven kan under 
handledning av läraren söka 
information om olika 
kulturer och livsåskådningar. 
Eleven kan redogöra för 
några särdrag i Unescos 
världsarvskonvention och 
nämna några 
världsarvsobjekt. 

Eleven kan söka information 
om olika kulturer och 
livsåskådningar. Eleven kan 
redogöra för utgångspunkter 
för Unescos 
världsarvskonvention och 
nämna några 
världsarvsobjekt. 

Eleven kan på ett 
strukturerat och kritiskt sätt 
söka information om olika 
kulturer och livsåskådningar. 
Eleven kan beskriva 
utgångspunkter för Unescos 
världsarvskonvention och 
nämna de flesta inhemska 
och några utländska 
världsarvsobjekt. 

M3 handleda eleven att lära känna 
olika religiösa och icke-religiösa 
livsåskådningar, växelverkan 
mellan dem samt vilken roll 
kunskap och forskning spelar vid 
bedömning av livsåskådningar 

I1 Kunskap om olika 
livsåskådningar 
och förmåga att 
jämföra dem 

Eleven kan nämna centrala 
drag i den semitiska 
monoteismen och den 
sekulära humanismen. 
Eleven vet att man kan 
närma sig 
livsåskådningsfrågor 
vetenskapligt.  
 

Eleven kan nämna 
väsentliga drag och 
utvecklingsförlopp i centrala 
världsåskådningar och 
kulturer, särskilt historiska, 
kulturella och samhälleliga 
perioder inom den semitiska 
monoteismen och den 
sekulära humanismen. 
Eleven kan redogöra för hur 
man studerar 
livsåskådningar på ett 
undersökande och 
vetenskapligt sätt. 

Eleven kan förklara 
väsentliga drag och 
utvecklingsförlopp i centrala 
världsåskådningar och 
kulturer, särskilt historiska, 
kulturella och samhälleliga 
perioder inom den semitiska 
monoteismen och den 
sekulära humanismen. 
Eleven kan redogöra för hur 
man studerar livsåskådningar 
på ett undersökande och 
vetenskapligt sätt. 

M4 vägleda eleven att utforska 
grunden för religiöst tänkande 
och religionskritik 

I1, I3 Kunskap om 
religiöst tänkande 
och religionskritik 

Eleven kan redogöra för 
typiska drag i religiöst 
tänkande och ge ett exempel 
på religionskritik.  

Eleven kan förklara vad som 
kännetecknar religiöst 
tänkande och ge exempel på 
centrala drag i 

Eleven kan med hjälp av 
exempel förklara och 
analysera vad som 
kännetecknar religiositet och 



religionskritik.  de centrala dragen i 
religionskritik.  

M5 vägleda eleven att se 
åskådningsfrihet som en 
mänsklig rättighet samt utforska 
med vilka nationella och 
internationella medel 
åskådningsfrihet garanteras 

I1, I3 Förmåga att 
uppfatta 
betydelsen av 
åskådningsfrihet 

Eleven kan ge ett exempel på 
åskådningsfrihet som en 
mänsklig rättighet och på hur 
åskådningsfrihet garanteras.  

Eleven kan ge exempel på 
åskådningsfrihet som en 
mänsklig rättighet och på 
några mekanismer som 
garanterar åskådningsfrihet 
och på avsaknad av dessa i 
olika situationer. 

Eleven kan ge exempel på 
åskådningsfrihet som en 
mänsklig rättighet och på 
mekanismer som garanterar 
åskådningsfrihet och på 
avsaknad av dessa i sin 
närmiljö, nationellt och 
globalt. 

M6 vägleda eleven att uppfatta 
åskådningsmässiga val och vilka 
personliga och sociala orsaker 
som ligger bakom dem  

I1, I2, I3 Förmåga att 
granska orsakerna 
bakom val av 
livsåskådning 

Eleven kan ge exempel på 
olika livsåskådningsval och 
orsaker som ligger bakom 
dem.  

Eleven kan beskriva 
personliga och sociala 
orsaker som ligger bakom 
olika människors 
livsåskådningsval. 

Eleven kan analysera 
personliga och sociala 
orsaker som ligger bakom 
olika människors 
livsåskådningsval. 

M7 uppmuntra eleven att acceptera 
och förstå världens mångfald 
och jämlikt bemötande av alla 
människor  

I1, I2, I3 Förmåga att 
uppfatta kulturell 
mångfald och 
jämlikhet 

Eleven kan ge exempel på 
jämlikt bemötande av 
människor.  

Eleven kan beskriva 
mångfald och ge exempel på 
jämlikt bemötande av 
människor.  

Eleven kan beskriva och 
analysera mångfald och 
jämlikt bemötande av 
människor.  

 
M8 

handleda eleven att iaktta etiska 
aspekter i sitt liv och sin 
omgivning och att utveckla sitt 
etiska tänkande  

I2, I3 Etiskt tänkande Eleven kan nämna etiska 
begrepp och redogöra för 
etiska aspekter i sitt liv. 

Eleven kan använda etiska 
begrepp samt tolka och 
tillämpa dem.  
 

Eleven kan använda etiska 
begrepp mångsidigt samt 
tolka, tillämpa och motivera 
dem ur flera perspektiv.  

M9 uppmuntra eleven att reflektera 
över hur de egna valen påverkar 
en hållbar framtid lokalt och 
globalt  

I1, I2, I3 Kännedom om 
principerna för en 
hållbar livsstil  
 

Eleven kan nämna några 
element som anknyter till en 
hållbar framtid och känner 
till sätt att påverka 
framtiden.  

Eleven kan nämna centrala 
element som anknyter till en 
hållbar framtid för naturen 
och samhället och 
undersöka betydelsen av en 
hållbar livsstil för framtiden. 
Eleven känner till sätt att 
påverka lokalt och globalt. 

Eleven kan förklara centrala 
element som anknyter till en 
hållbar framtid för naturen 
och samhället samt beskriva 
och bedöma olika sätt att 
påverka framtidens problem 
lokalt och globalt.  



M10 vägleda eleven att inse 
betydelsen av och den etiska 
grunden för människovärdet, de 
mänskliga rättigheterna och 
människors jämlikhet 

I2, I3 Etiskt tänkande Eleven kan nämna några 
begrepp som hör samman 
med mänskliga rättigheter 
och jämlikhet och redogöra 
för betydelsen av mänskliga 
rättigheter. 

Eleven kan nämna de 
viktigaste begreppen som 
hör samman med mänskliga 
rättigheter och jämlikhet 
och motivera betydelsen av 
mänskliga rättigheter. 

Eleven kan förklara de 
viktigaste begreppen som 
hör samman med mänskliga 
rättigheter och jämlikhet och 
ge exempel på dem samt 
analysera betydelsen av 
mänskliga rättigheter i 
samhället.  

 

 


