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RELIGION 

Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i religion. 

 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 inse 

sambandet mellan religion 

och kultur och att uppfatta 

den religiösa mångfalden 

I1, I2 Kunskap om 

religionernas 

betydelse i kulturen 

och samhället 

Eleven känner igen religiösa 

inslag i den omgivande 

kulturen. 

 

Eleven känner igen och kan 

nämna religiösa inslag i den 

omgivande kulturen. 

Eleven kan nämna och analysera 

religiösa inslag i den omgivande 

kulturen. 

M2 handleda eleven att 

fördjupa sina kunskaper om 

den religion som studeras 

och dess inflytande  

I1 Förmåga att 

hantera religiös 

information 

Eleven kan beskriva hur den 

aktuella religionen har 

uppkommit och kan nämna 

några av religionens 

grundpelare och källor. 

Eleven kan beskriva hur den 

aktuella religionen har 

uppkommit och vilket 

inflytande den haft. Eleven 

känner till religionens 

grundpelare och kan nämna de 

viktigaste källorna.  

Eleven kan analysera hur den 

aktuella religionen har 

uppkommit och vilket inflytande 

den haft. Eleven känner till 

religionens grundpelare och 

deras källor. Eleven kan med 

hjälp av exempel redogöra för 

religionens globala betydelse. 

M3 handleda eleven att 

undersöka religioner och 

livsåskådningar på olika håll i 

världen samt irreligiositet 

I2 Kunskap om 

världsreligionerna 

och olika 

livsåskådningar  

Eleven har grundläggande 

kunskaper om en del 

världsreligioner och om 

irreligiositet.  

Eleven har grundläggande 

kunskaper om världens stora 

religioner och om irreligiositet. 

Eleven kan beskriva mångfalden 

i religionerna och 

livsåskådningarna. 

Eleven kan beskriva religioner och 

irreligiositet och identifierar 

likheter och skillnader mellan 

dessa. Eleven uppfattar 

mångfalden i religionerna och 

livsåskådningarna och kan 

analysera dem ur olika 

perspektiv.   
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M4 handleda eleven att känna 

igen seder och symboler i 

olika religioner och 

livsåskådningar samt ge akt 

på religiösa teman i medier, 

världspolitiken, inom konst 

och populärkultur 

I1–I3 Religiös och 

kulturell 

läskunnighet 

Eleven kan ge några exempel 

på seder och symboler i 

religiösa traditioner. Eleven 

kan under handledning nämna 

religiösa teman i medier, inom 

konst och populärkultur. 

Eleven kan nämna olika seder 

och symboler i religiösa 

traditioner. Eleven kan ge 

exempel på religiösa teman i 

medier, inom konst och 

populärkultur. 

Eleven kan beskriva olika seder 

och symboler i religiösa 

traditioner. Eleven kan analysera 

hur religion behandlas i medier, 

inom konst och populärkultur och 

ge något exempel på hur religion 

tar sig uttryck i världspolitiken. 

M5 vägleda eleven att iaktta och 

bedöma olika sätt att 

argumentera samt skillnader 

mellan religiöst och 

vetenskapligt språk  

I1, I3 Tankeförmåga, 

kommunikativa 

färdigheter 

Eleven kan uppfatta argument 

i en diskussion.  

Eleven känner igen och kan ge 

exempel på olika sätt att 

argumentera samt några 

skillnader mellan religiöst och 

vetenskapligt språk.  

Eleven kan bedöma olika sätt att 

argumentera och argument i en 

diskussion och ge exempel på 

skillnader mellan religiöst och 

vetenskapligt språk. 

M6 handleda eleven att utforska 

centrala etiska begrepp, de 

mänskliga rättigheterna och 

de etiska principerna i den 

religion som studeras samt i 

andra religioner och 

livsåskådningar 

I3 Kunskap om etik 

och 

människorättsetik 

Eleven kan nämna några 

centrala etiska begrepp. 

Eleven kan nämna någon 

konvention om mänskliga 

rättigheter. Eleven kan nämna 

några etiska principer i olika 

religioner och livsåskådningar. 

Eleven känner till och kan 

nämna centrala etiska begrepp. 

Eleven kan nämna de viktigaste 

konventionerna om mänskliga 

rättigheter och redogöra för det 

centrala innehållet i dem. 

Eleven känner till etiska 

principer i den religion som 

studeras och i andra religioner 

och livsåskådningar. 

Eleven kan använda centrala 

etiska begrepp. Eleven känner till 

de viktigaste konventionerna om 

mänskliga rättigheter och det 

centrala innehållet i dem. Eleven 

känner till och kan analysera 

etiska principer i den religion som 

studeras och i andra religioner 

och livsåskådningar. 

M7 hjälpa eleven att reflektera 

kring religioners och 

livsåskådningars globala 

betydelse som grund och 

rättesnöre för människors 

val 

I1, I3 Kunskap om 

religioners och 

livsåskådningars 

globala betydelse 

Eleven kan beskriva 

religioners och 

livsåskådningars betydelse 

som grund och rättesnöre för 

människors val. 

Eleven kan beskriva och 

bedöma religioners och 

livsåskådningars globala 

betydelse som grund och 

rättesnöre för människors val. 

Eleven kan bedöma och på ett 

underbyggt sätt reflektera kring 

religioners och livsåskådningars 

globala betydelse som grund och 

rättesnöre för människors val. 
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M8 uppmuntra eleven att 

fundera över mänskliga 

livsfrågor och aktuella etiska 

frågor och egna värderingar 

i förhållande till dem 

I2, I3 Etiskt tänkande Eleven kan beskriva mänskliga 

livsfrågor. 

Eleven reflekterar över 

mänskliga livsfrågor och kan 

redogöra för aktuella etiska 

frågor.   

Eleven reflekterar över mänskliga 

livsfrågor och aktuella etiska 

frågor och kan motivera sina 

åsikter om dem.  

M9 inspirera eleven att granska 

etiska aspekter i sina val och 

hur de påverkar 

välbefinnandet och 

uppmuntra eleven till en 

hållbar livsstil 

I2, I3 Etiskt tänkande Eleven kan begrunda de etiska 

aspekterna i sina val och 

märker att val är förknippade 

med värderingar och 

konsekvenser. 

Eleven reflekterar över de 

etiska aspekterna i sina val och 

kan berätta hur de påverkar det 

egna och andras välbefinnande 

och en hållbar framtid. 

Eleven analyserar de etiska 

aspekterna i sina val och kan 

berätta hur de påverkar det egna 

och andras välbefinnande och en 

hållbar framtid. Eleven kan 

förklara hur individen kan bidra 

till en hållbar framtid.   

M10 sporra eleven att möta olika 

människor i dag och i 

framtiden under fortsatta 

studier, i arbetslivet och på 

fritiden 

I1–I3   Används inte som grund för 
bedömningen. Eleven handleds 
att som en del av 
självbedömningen reflektera 
över sina upplevelser. 
 

 

 


