
Livsåskådningskunskap 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i livsåskådningskunskap i årskurs 7–9  

 

 

Bedömningen i livsåskådningskunskap ska grunda sig på observation av arbetet, diskussioner och argumentering samt på att granska elevens 

olika slag av alster. Utöver alstren ska studieprocessen och arbetets olika faser bedömas, till exempel hur eleven formulerar frågor, bygger upp 

motiveringar, avgränsar ämnet, söker information, motiverar synpunkter, använder begrepp, hur tydligt eleven uttrycker sig och hur hen slutför 

sitt arbete. Elevernas självvärdering och kamratrespons ska används som stöd för bedömningen.  

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i livsåskådningskunskap avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i 

enlighet med timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven 

uppnått målen i lärokursen i livsåskådningskunskap då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill 

hörande kunskapskraven för slutbedömningen i livsåskådningskunskap som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbild-

ningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning 

som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för livsåskådningskunskap. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 

eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen 

av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för lärokursen i livsåskådningskunskap och i relation till ovan nämnda 

kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare 

prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i livsåskådningskunskap och i slutvitsordet som ska 

bildas utgående från slutbedömningen. 

 

I bedömningen i livsåskådningskunskap ska betona att man i läroämnet ska främja elevernas förmåga att sträva efter ett gott liv samt betona 

deras förmåga att aktivt påverka sitt eget tänkande och agerande. I livsåskådningskunskap ska man stödja elevens självständiga tänkande och 

utvecklingen av argumentering och öppen diskussion. Utvecklingen fortlöper kontinuerligt genom alla årskurser 7-9, vilket ska beaktas då slut-

bedömningen ges. 

 



Mål för under-

visningen 

 

 

  

Innehåll Mål för läran-

det som här-

letts ur målen 

för undervis-

ningen 

Föremål för 

bedömningen   

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

M1 handleda 

eleven att  

identifiera, 

förstå och an-

vända begrepp 

som hör sam-

man med livs-

åskådning 

I1 Eleven lär sig 

att identifiera, 

förstå och an-

vända åskåd-

ningsmässiga 

begrepp. 

Förmåga att 

behärska och 

tillämpa be-

grepp 

Eleven känner 

igen några 

åskådnings-

mässiga be-

grepp (såsom 

livsåskådning, 

religion, irreli-

giositet). 

Eleven kan be-

skriva begrep-

pen världså-

skådning, 

världsbild och 

livsåskådning. 

Eleven förstår 

begreppen 

världsåskåd-

ning, världsbild 

och livsåskåd-

ning, förstår 

sambandet 

mellan dem 

och kan an-

vända dem. 

Eleven identifi-

erar, förstår 

och kan till-

lämpa åskåd-

ningsmässiga 

begrepp i sitt 

eget åskåd-

ningsmässiga 

tänkande och i 

sina alster. 

M2 utveckla 

elevens kultu-

rella allmän-

bildning ge-

nom att hand-

leda eleven att 

bekanta sig 

med olika kul-

turer och 

åskådningar 

och fördjupa 

sig i Unescos 

I1 Eleven utveck-

lar allmänbild-

ning på basis av 

olika kulturer 

och åskåd-

ningar och 

Unescos världs-

arvskonvent-

ion. 

Kännedom om 

kulturer och 

åskådningar 

Eleven kan 

nämna ett 

grundläggande 

inslag i minst 

en kultur 

(såsom klädsel, 

språk, mat, fes-

ter, näring, ut-

komst, tek-

nologi) och ett 

av Unescos 

världsarvsob-

jekt. 

Eleven kan be-

skriva två olika 

kulturer eller 

åskådningar 

samt känna 

igen likheter 

och skillnader 

mellan dem.  

 

Eleven kan be-

rätta om några 

drag i Unescos 

Eleven kan 

hämta inform-

ation om olika 

kulturer och 

åskådningar.  

 

Eleven kan re-

dogöra för ut-

gångspunkter 

för Unescos 

världsarvskon-

vention och 

nämna några 

Eleven förstår 

den kulturella 

och åskåd-

ningsmässiga 

mångfalden 

och kan sätta 

sin egen kultu-

rella och åskåd-

ningsmässiga 

situation i re-

lation till 

världskulturer 

och -arv.   



världsarvskon-

vention 

världsarvskon-

vention och 

nämna några 

världsarvsob-

jekt. 

världsarvsob-

jekt. 

 

Eleven kan be-

skriva utgångs-

punkterna för 

Unescos världs-

arvskonvention 

och kan nämna 

de flesta in-

hemska och 

några ut-

ländska världs-

arvsobjekt. 

M3 handleda 

eleven att lära 

känna olika ir-

religiösa och 

religiösa 

åskådningar, 

växelverkan 

mellan dem 

samt vilken 

roll kunskap 

och forskning 

spelar vid vär-

dering av 

åskådningar 

I1 Eleven lär 

känna olika 

åskådningar, 

växelverkan 

mellan dem 

samt vilken roll 

kunskap och 

forskning spe-

lar vid värde-

ring av åskåd-

ningar. 

Kunskap om 

olika åskåd-

ningar och för-

måga att jäm-

föra dem 

Eleven kan 

nämna minst 

två olika åskåd-

ningar (såsom 

kristendom, 

marxism och 

veganism). 

Eleven kan 

nämna centrala 

drag i semitisk 

monoteism och 

sekulär 

humanism.  

 

Eleven vet att 

man kan närma 

sig åskådnings-

mässiga frågor 

på ett veten-

skapligt sätt. 

Eleven kan 

nämna de vik-

tigaste dragen 

och utveckl-

ingsförloppen i 

centrala världs-

åskådningar 

och kulturer, 

särskilt   histo-

riska, kulturella 

och samhälle-

liga perioder 

inom den semi-

tiska monote-

ismen och den 

Eleven förstår 

de viktigaste 

dragen och ut-

vecklingsför-

loppen i cen-

trala världså-

skådningar och 

kulturer, sär-

skilt historiska, 

kulturella och 

samhälleliga 

perioder inom 

den semitiska 

monoteismen 

och den 



sekulära hum-

anismen.  

 

Eleven kan re-

dogöra för hur 

man kan stu-

dera åskåd-

ningar på ett 

undersökande 

och vetenskap-

ligt sätt. 

sekulära hum-

anismen.  

 

Eleven kan för-

klara hur man 

kan studera 

åskådningar på 

ett undersö-

kande och ve-

tenskapligt 

sätt. 

M4 handleda 

eleven att ut-

forska grunder 

för religiöst 

tänkande och 

religionskritik 

I1, I3 Eleven lär sig 

att reflektera 

över grunder 

för religiöst 

tänkande och 

religionskritik. 

Kunskap om re-

ligiöst tän-

kande och re-

ligionskritik 

Eleven kan un-

der handled-

ning hämta in-

formation om 

religioner och 

religionskritik. 

Eleven känner 

till vad religiöst 

tänkande inne-

bär och vet vad 

som avses med 

religionskritik 

och kan delvis 

självständigt 

hämta inform-

ation om sa-

ken.  

Eleven kan för-

klara vad som 

kännetecknar 

religiöst tän-

kande och ge 

exempel på 

centrala drag i 

religionskritik 

samt hämta in-

formation om 

saken. 

Eleven kan 

analysera vad 

som känne-

tecknar reli-

giöst tänkande 

och förstår 

centrala drag i 

religionskritik 

samt självstän-

digt hämta in-

formation om 

saken. 

M5 handleda 

eleven att 

uppfatta 

åskådningsfri-

het som en 

I1, I3 Eleven lär sig 

att förstå 

åskådningsfri-

het som en 

mänsklig 

Förmåga att 

uppfatta bety-

delsen av 

åskådningsfri-

het 

Eleven kan ge 

ett exempel på 

åskådningsfri-

het. 

Eleven känner 

till att åskåd-

ningsfrihet är 

en mänsklig 

rättighet.  

Eleven kan ge 

exempel på 

åskådningsfri-

het som en 

mänsklig 

Eleven förkla-

rar åskådnings-

frihet som en 

mänsklig rättig-

het och några 



mänsklig rät-

tighet samt 

känna till med 

vilka nation-

ella och inter-

nationella me-

del åskåd-

ningsfrihet ga-

ranteras 

rättighet och 

bekantar sig 

med nationella 

och internat-

ionella medel 

med vilka 

åskådningsfri-

het garanteras. 

 

Eleven kan 

nämna minst 

ett medel med 

vilket åskåd-

ningsfrihet ga-

ranteras. 

rättighet och 

på några medel 

som garanterar 

åskådningsfri-

het och på bris-

ter på sådana i 

olika situat-

ioner. 

medel som ga-

ranterar åskåd-

ningsfrihet och 

kan redogöra 

för brister på 

sådana i olika 

situationer. 

M6 handleda 

eleven att 

uppfatta 

åskådnings-

mässiga val 

och vilka per-

sonliga och 

samhälleliga 

orsaker som 

ligger bakom 

dem 

I1, I2, I3 Eleven lär sig 

att uppfatta 

olika åskåd-

ningsmässiga 

val och bakom-

liggande per-

sonliga och 

samhälleliga 

orsaker.  

Förmåga att 

granska orsa-

kerna bakom 

val av åskåd-

ning 

Eleven kan be-

skriva någon 

åskådnings-

mässig lösning 

och kan nämna 

någon bakom-

liggande per-

sonlig eller 

samhällelig or-

sak (såsom att 

en mänska inte 

av etiska orsa-

ker reser med 

flygplan). 

Eleven kan be-

skriva någon 

åskådnings-

mässig lösning 

och kan nämna 

någon bakom-

liggande per-

sonlig och sam-

hällelig orsak.  

Eleven kan be-

skriva person-

liga och sam-

hälleliga bak-

grundsfaktorer 

som ligger till 

grund för olika 

människors val 

av åskådning.  

 

Eleven kan sär-

skilja och be-

döma person-

liga och sam-

hälleliga bak-

grundsfaktorer 

som ligger till 

grund för olika 

människors val 

av åskådning 

och kan jäm-

föra sina egna 

åskådnings-

mässiga lös-

ningar med 

dem.  

M7 upp-

muntra eleven 

att acceptera 

I1, I2, I3 Eleven lär sig 

att acceptera 

och förstå 

Förmåga att 

uppfatta 

Eleven kan ge 

ett exempel på 

världens 

Eleven kan be-

skriva världens 

mångfald och 

Eleven förstår 

betydelsen av 

världens 

Eleven förstår 

och kan moti-

vera 



och förstå 

världens 

mångfald och 

jämlikt bemö-

tande av alla 

människor 

världens mång-

fald och jämlikt 

bemötande av 

alla människor. 

kulturell mång-

fald och jämlik-

het 

mångfald och 

jämlikt bemö-

tande av alla 

människor. 

ge exempel på 

jämlikt bemö-

tande av alla 

människor. 

mångfald och 

jämlikt bemö-

tande av alla 

människor. 

betydelsen av 

världens mång-

fald och jämlikt 

bemötande av 

alla människor. 

M8 handleda 

eleven att 

iaktta etiska 

dimensioner i 

sitt liv och sin 

omgivning och 

att utveckla 

sitt etiska tän-

kande 

I2, I3 Eleven lär sig 

att identifiera 

etiska dimens-

ioner i sitt liv 

och sin omgiv-

ning och att ut-

veckla sitt 

etiska tän-

kande. 

Förmåga till 

etiskt tänkande 

Eleven kan 

känna igen den 

etiska dimens-

ionen i några 

handlingar, 

såsom om 

handlingen är 

rätt eller fel el-

ler varken rätt 

eller fel. 

Eleven kan 

identifiera 

etiska begrepp 

(såsom värde, 

skyldighet, rät-

tighet, frihet, 

ansvar, jämlik-

het och rätt-

visa).  

 

Eleven kan mo-

tivera sina 

etiska åsikter. 

Eleven kan an-

vända etisk ter-

minologi och 

tolka och till-

lämpa den.   

 

Eleven kan lo-

giskt motivera 

sina etiska åsik-

ter. 

 

Eleven kan an-

vända etiska 

begrepp 

mångsidigt och 

motiverat tolka 

och tillämpa 

dem i sitt eget 

tänkande. 

 

M9 upp-

muntra eleven 

att reflektera 

över hur de 

egna valen på-

verkar en håll-

bar framtid lo-

kalt och glo-

balt 

I1, I2, I3 Eleven lär sig 

att reflektera 

över och förstå 

hur de egna va-

len påverkar en 

hållbar framtid 

lokalt och glo-

balt. 

Kännedom om 

principerna för 

en hållbar livs-

stil 

 

Eleven känner 

till någon förut-

sättning för en 

hållbar livsstil.  

 

Eleven kan be-

rätta att de 

egna handling-

arna kan ha 

Eleven kan ge 

exempel på 

förutsättningar 

för en hållbar 

livsstil.  

 

Eleven förstår 

att de egna 

handlingarna 

Eleven kan 

nämna centrala 

förutsättningar 

i anknytning till 

en hållbar 

framtid för na-

turen och sam-

hället och 

granska 

Eleven kan sär-

skilja centrala 

förutsättningar 

i anknytning till 

en hållbar 

framtid för na-

turen och sam-

hället samt be-

skriva och 



inverkan på 

framtiden. 

kan ha inver-

kan på framti-

den lokalt och 

globalt (såsom 

genom återvin-

ning, konsumt-

ionsval och fri-

tidsverksam-

het). 

betydelsen av 

en hållbar livs-

stil för framti-

den.  

 

Eleven känner 

till sätt att på-

verka lokalt 

och globalt. 

bedöma sätt 

att lokalt och 

globalt påverka 

framtida pro-

blem. 

M10 handleda 

eleven att inse 

betydelsen av 

och den etiska 

grunden för 

människovär-

det, de mänsk-

liga rättighet-

erna och män-

niskors jämlik-

het 

I2, I3 Eleven lär sig 

känna betydel-

sen av och den 

etiska grunden 

för människo-

värdet, de 

mänskliga rät-

tigheterna och 

människors 

jämlikhet. 

Kännedom om 

människorätts-

etik 

Eleven kan be-

skriva faktorer i 

anknytning till 

människovär-

det eller de 

mänskliga rät-

tigheterna. 

Eleven kan 

nämna några 

begrepp i an-

knytning till de 

mänskliga rät-

tigheterna och 

jämlikhet och 

redogöra för 

betydelsen av 

de mänskliga 

rättigheterna. 

Eleven kan för-

klara de viktig-

aste begreppen 

i anknytning till 

de mänskliga 

rättigheterna 

och jämlikhet 

och ge exempel 

på verkstäl-

lande av de 

mänskliga rät-

tigheterna un-

der historiens 

gång.  

Eleven kan för-

klara de viktig-

aste begreppen 

i anknytning till 

de mänskliga 

rättigheterna 

och jämlikhet 

och ge exempel 

på verkstäl-

lande av de 

mänskliga rät-

tigheterna un-

der historiens 

gång samt mo-

tivera betydel-

sen av de 

mänskliga rät-

tigheterna. 

 


