
Religion 
 

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

 

Bedömningen i religion ska vara mångsidig. Bedömningen genomförs genom att observera elevens lärande, kunnande och arbete och granska 

elevernas mångsidiga alster. I bedömningen ingår den formativa bedömningen under lärprocessen och den summativa bedömningen av kun-

nande och färdigheter. I den formativa bedömningen får eleverna information om sina framsteg och prestationen i lärandet i relation till de 

uppställda målen. Responsen ska vara handledande och uppmuntrande. Elevernas självvärdering och kamratrespons ska användas som en del 

av den formativa bedömningen. 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i religion 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 religion då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för 

slutbedömningen i religion som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, 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 kun-

skapskraven för religion. 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 religion 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 slutbedöm-

ningen i religion och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

De nedan beskrivna kunskapskraven för slutbedömningen ska användas i alla lärokurser i religion. I beskrivningarna av kunskapskraven ingår 

beskrivningen av kunnandet för de lägre vitsorden i beskrivningen för det högre vitsordet.  

Då slutvitsord ges ska en helhetsbild av elevens kunnande skapas, som bygger på beskrivningarna i kunskapskraven för vitsorden. Kriterierna för 

slutbedömningen kan också utnyttjas då tillfällen för prov på kunnande planeras eller då elevens prov på kunnande bedöms.   

 



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 inse 

sambandet 

mellan religion 

och kultur och 

att uppfatta 

den religiösa 

mångfalden 

I1, I2 Eleven förstår 

den mångsidiga 

kommunikat-

ionen mellan 

religion och 

kultur och den 

religiösa mång-

falden. 

Förmåga att 

uppfatta det in-

flytande som 

mångfalden av 

religioner har 

samt religion-

ernas inverkan 

på kultur och 

samhälle 

Eleven känner 

under handled-

ning igen olika 

saker i omgiv-

ningen som an-

knyter till relig-

ion såsom 

byggnader och 

symboler. 

Eleven känner 

igen olika saker 

i omgivningen 

som anknyter 

till religion.  

 

Eleven kan 

kombinera be-

grepp och före-

teelser i an-

knytning till re-

ligion. 

Eleven kan ge 

exempel på 

mångfalden i 

anknytning till 

den religion 

som studeras.  

 

Eleven visar att 

hen förstår att 

religion och 

kultur står i 

växelverkan 

med varandra.  

 

Eleven känner 

igen olika före-

teelser i an-

knytning till re-

ligion i olika 

kulturer och 

samhällen.   

Eleven kan ge 

mångsidiga ex-

empel på den 

interna mång-

falden i den re-

ligion som stu-

deras.  

 

Eleven kan be-

skriva växelver-

kan mellan re-

ligion och kul-

tur på ett 

mångsidigt 

sätt.  

 

Eleven känner 

igen och kan 

nämna olika fö-

reteelser i an-

knytning till re-

ligion i olika 



kulturer och 

samhällen.    

M2 handleda 

eleven att för-

djupa sina kun-

skaper om den 

religion som 

studeras och 

dess inflytande 

I1 Eleven fördju-

par sina kun-

skaper om den 

religion som 

studeras och 

dess inflytande 

och utvecklas i 

att hämta yt-

terligare in-

formation om 

dem. 

Förmåga att 

hantera in-

formation om 

den religion 

som studeras 

Eleven kan ge 

ett exempel på 

lärorna i den 

religion som 

studeras och 

ett exempel på 

de viktigaste 

källorna.  

 

Eleven kan be-

rätta om upp-

komsten av 

den religion 

som studeras. 

Eleven kan ge 

exempel på lä-

rorna i den re-

ligion som stu-

deras.  

 

Eleven kan re-

dogöra för 

uppkomsten av 

den religion 

som studeras, 

samt för dess 

källor, infly-

tande och ut-

bredning.  

 

Eleven kan en-

ligt givna in-

struktioner 

söka ytterligare 

information om 

den religion 

som studeras. 

Eleven kan 

analysera de 

grundläggande 

lärorna i den 

religion som 

studeras och 

beskriva inne-

hållet i de vik-

tigaste käl-

lorna.  

 

Eleven kan be-

skriva upp-

komsten och 

utbredningen 

av den religion 

som studeras, 

samt dess infly-

tande i olika 

delar av värl-

den.  

 

Eleven kan 

självständigt 

hämta ytterli-

gare 

Eleven kan 

analysera de 

grundläggande 

lärorna i den 

religion som 

studeras och 

innehållet i och 

tolkningen av 

de viktigaste 

källorna.  

 

Eleven kan be-

skriva upp-

komsthistoria 

för den religion 

som studeras, 

dess utbred-

ning och infly-

tande i olika 

delar av värl-

den.  

 

Eleven kan 

självständigt 

hämta ytterli-

gare 



information om 

den religion 

som studeras 

och fästa upp-

märksamhet 

vid källornas 

tillförlitlighet.  

information om 

den religion 

som studeras 

och fästa upp-

märksamhet 

vid källornas 

tillförlitlighet. 

M3 handleda 

eleven att för-

djupa sin kän-

nedom om re-

ligioner och 

livsåskådningar 

på olika håll i 

världen samt 

irreligiositet 

I2 Eleven förstår 

vad som avses 

med världsre-

ligioner, irreli-

giositet och 

åskådningar 

och hur de skil-

jer sig från 

varandra. Ele-

ven utvecklar 

sin förmåga att 

söka ytterligare 

information om 

dem.   

Kännedom om 

världsreligion-

erna och olika 

åskådningar 

Eleven kan 

nämna två re-

ligioner och un-

der handled-

ning känna 

igen de cen-

trala dragen i 

dem. 

 

Eleven känner 

under handled-

ning igen skill-

naderna mellan 

religion och ir-

religiositet. 

Eleven kan 

nämna världs-

religioner och 

berätta om de 

mest centrala 

dragen i dem.  

 

Eleven kan be-

skriva skillna-

den mellan re-

ligion och irreli-

giositet.  

 

Eleven kan 

söka ytterligare 

information om 

religioner och 

åskådningar 

enligt givna in-

struktioner. 

Eleven kan be-

skriva och jäm-

föra de huvud-

sakliga dragen i 

de olika världs-

religionerna.  

 

Eleven kan an-

vända begrep-

pen religion, ir-

religiositet och 

åskådning i 

ändamålsenliga 

sammanhang.  

 

Eleven kan 

söka informat-

ion om relig-

ioner och 

åskådningar.   

Eleven kan 

analysera de 

huvudsakliga 

dragen i de 

olika världs-re-

ligionerna.  

 

Eleven kan be-

skriva den rå-

dande mångfal-

den inom relig-

ioner och irreli-

giositet. 

 

Eleven kan 

söka informat-

ion om relig-

ioner och 

åskådningar 

och fästa upp-

märksamhet 



vid informat-

ionskällornas 

tillförlitlighet.   

M4 handleda 

eleven att 

känna igen se-

der och symbo-

ler i olika relig-

ioner och livså-

skådningar 

samt identifi-

era religiösa te-

man i medier, i 

världspolitiken 

och inom konst 

och populärkul-

tur 

I1, I2, I3 Eleven identifi-

erar och förstår 

seder i olika re-

ligioner och 

åskådningar 

samt utvecklar 

sin förmåga att 

identifiera reli-

giösa symboler 

och teman i 

medier, världs-

politiken, kons-

ten och popu-

lärkulturen.  

Religiös och 

kulturell läs-

kunnighet 

Eleven känner 

utgående från 

exempel igen 

seder i anknyt-

ning till relig-

ion.  

Eleven kan be-

rätta om cen-

trala seder i 

minst tre relig-

ioner.  

 

Ur givet 

material kän-

ner eleven igen 

religiösa sym-

boler och te-

man i medier, 

konsten och 

populärkul-

turen.  

Eleven kan be-

skriva och 

nämna seder i 

olika religioner 

och kan ge ett 

exempel på ir-

religiösa seder 

och bruk.  

 

Eleven känner 

igen och kan ge 

ett exempel på 

religiösa sym-

boler och te-

man i medier, 

världspolitiken, 

konsten samt i 

populärkul-

turen. 

Eleven kan 

analysera seder 

i olika relig-

ioner och kan 

ge exempel på 

irreligiösa se-

der och bruk.  

 

Eleven identifi-

erar och kan ge 

exempel på re-

ligiösa symbo-

ler och teman i 

medier, världs-

politiken, kons-

ten samt i po-

pulärkulturen. 

M5 handleda 

eleven att 

iaktta och be-

döma olika sätt 

att argumen-

tera samt 

I1, I3 Eleven lär sig 

att identifiera 

och bedöma 

olika sätt att 

argumentera 

samt skillnader 

Förmåga att 

särskilja på reli-

giöst och ve-

tenskapligt 

språk samt tan-

keförmåga och 

Eleven skiljer 

ett tydligt reli-

giöst påstå-

ende och ett 

tydligt veten-

skapligt 

Eleven känner 

igen typiska 

drag i ett ve-

tenskapligt re-

spektive ett re-

ligiöst språk.  

Eleven känner 

igen olika sätt 

att argumen-

tera samt skill-

nader mellan 

religiöst och 

Eleven kan 

analysera skill-

naderna mellan 

religiösa och 

vetenskapliga 

argument och 



skillnader mel-

lan religiöst 

och vetenskap-

ligt språk 

i religiöst och 

vetenskapligt 

språk. Eleven 

utvecklar sin 

förmåga att 

lyssna på and-

ras åsikter och 

att motivera 

sina egna åsik-

ter. 

kommunikativa 

färdigheter  

påstående från 

varandra. 

 

Eleven kan 

lyssna till and-

ras åsikter och 

presentera sina 

egna. 

vetenskapligt 

språk.  

 

Eleven kan 

lyssna till and-

ras åsikter och 

presentera mo-

tiveringar för 

sina egna åsik-

ter. 

mellan religiöst 

och vetenskap-

ligt språk.  

 

Eleven kan 

lyssna till and-

ras åsikter och 

logiskt moti-

vera sina egna 

åsikter. 

M6 handleda 

eleven att ut-

forska centrala 

etiska begrepp, 

de mänskliga 

rättigheterna 

och de etiska 

principerna i 

den religion 

som studeras 

samt i andra 

religioner och 

åskådningar 

I3 Eleven lär sig 

att använda 

centrala be-

grepp i etiskt 

tänkande. Ele-

ven känner till 

de centrala 

mänskliga rät-

tigheterna 

samt de etiska 

principerna i 

den religion 

som studeras 

och andra relig-

ioner och 

åskådningar.   

Förmåga att 

behärska in-

formation om 

etik och 

mänskliga rät-

tigheter 

Eleven kan ge 

ett exempel på 

någon mänsklig 

rättighet.  

 

Eleven kan ge 

ett exempel på 

en etisk princip 

i den religion 

som studeras. 

Utgående från 

exempel på si-

tuationer kän-

ner eleven igen 

den etiska di-

mensionen och 

kan under 

handledning 

reflektera över 

etiska fråge-

ställningar.  

 

Eleven kan ge 

exempel på 

mänskliga rät-

tigheter och 

deras bety-

delse. 

Eleven kan an-

vända centrala 

etiska begrepp 

och kan skilja 

på etiska fråge-

ställningar och 

andra fråge-

ställningar.  

 

Eleven kan re-

flektera över 

etiska fråge-

ställningar och 

förverkligandet 

av de mänsk-

liga rättighet-

erna i prakti-

ken.   

Eleven kan an-

vända centrala 

etiska begrepp, 

reflektera över 

etiska fråge-

ställningar och 

bedöma för-

verkligandet av 

de mänskliga 

rättigheterna i 

praktiken.   

 

Eleven kan 

analysera de 

etiska princi-

perna i den re-

ligion som stu-

deras och 



  

Eleven kan re-

dogöra för de 

etiska princi-

perna i den re-

ligion som stu-

deras.  

 

Eleven kan be-

skriva de etiska 

principerna i 

den religion 

som studeras 

och i någon an-

nan religion el-

ler åskådning.  

jämföra dem 

med centrala 

etiska begrepp 

i andra relig-

ioner och 

åskådningar.  

M7 hjälpa ele-

ven att reflek-

tera över relig-

ioners och 

åskådningars 

globala bety-

delse som 

grund och rät-

tesnöre för 

människors val 

I1, I3 Eleven utveck-

lar sin förmåga 

att reflektera 

över religioners 

och åskådning-

ars globala be-

tydelse som 

grund och rät-

tesnöre för 

människors val. 

Förmåga att 

uppfatta bety-

delsen av relig-

ioner och 

åskådningar i 

individens liv 

och globalt 

Eleven känner 

utgående från 

givna exempel 

igen religiösa 

och åskåd-

ningsmässiga 

faktorer som 

påverkar män-

niskornas val.  

Eleven kan ge 

exempel på det 

inflytande re-

ligioner och 

åskådningar 

har på männi-

skors val och 

verksamhet. 

Eleven kan be-

skriva religion-

ers och åskåd-

ningars bety-

delse som 

grund och rät-

tesnöre för 

människors val. 

Eleven kan re-

flektera över 

religioners och 

åskådningars 

betydelse som 

grund och rät-

tesnöre för 

människors val 

och kan ge ex-

empel på detta 

i olika delar av 

världen. 

M8 uppmuntra 

eleven att re-

flektera över 

livsfrågor i an-

knytning till 

mänskligheten 

och aktuella 

I1, I2, I3 Eleven lär sig 

att självstän-

digt och till-

sammans med 

andra reflek-

tera över livs-

frågor i 

Förmåga till 

etiskt tänkande 

och att ut-

trycka sina 

egna åsikter 

Eleven kan be-

skriva någon 

etisk fråga och 

en värdering 

som är viktig 

för hen. 

Eleven känner 

igen och kan 

under handled-

ning reflektera 

över livsfrågor i 

anknytning till 

mänskligheten 

Eleven kan 

självständigt 

och tillsam-

mans med 

andra reflek-

tera över livs-

frågor i 

Eleven kan 

självständigt 

och tillsam-

mans med 

andra reflek-

tera över livs-

frågor i 



etiska frågor 

och egna vär-

deringar i för-

hållande till 

dem 

anknytning till 

mänskligheten, 

aktuella etiska 

frågor och de 

egna värdering-

arna i förhål-

lande till dem. 

och några aktu-

ella etiska frå-

gor.  

 

Eleven kan be-

skriva värde-

ringar som är 

viktiga för hen 

och utgående 

från dem ta 

ställning till 

etiska frågor. 

anknytning till 

mänskligheten 

och några aktu-

ella etiska frå-

gor.  

 

Eleven kan be-

skriva värde-

ringar som är 

viktiga för hen 

och presentera 

och motivera 

åsikter i etiska 

frågor. 

anknytning till 

mänskligheten 

och aktuella 

etiska frågor.  

 

Eleven kan 

analysera sina 

egna värde-

ringar samt 

identifiera olika 

värderingar 

som grund för 

etiska lös-

ningar.  

 

Eleven kan pre-

sentera logiska 

och motive-

rade åsikter om 

etiska frågor.  

M9 inspirera 

eleven att 

granska de 

etiska dimens-

ionerna i sina 

val och hur de 

påverkar välbe-

finnandet och 

I2, I3 Eleven utveck-

lar sin förmåga 

att analysera 

sina etiska val 

och hur de på-

verkar välbefin-

nandet och ut-

vecklar sina 

Förmåga att 

uppfatta vilken 

påverkan etiska 

val har i förhål-

lande till välbe-

finnande och 

en hållbar 

framtid  

Eleven kan un-

der handled-

ning identifiera 

konsekvenser 

av etiska val 

och handlingar.   

Eleven kan be-

skriva konse-

kvenser som 

etiska val har 

för en hållbar 

framtid. 

Eleven kan 

analysera 

etiska val och 

konsekven-

serna av dem 

för välbefin-

nande och en 

hållbar framtid.    

Eleven kan vär-

dera etiska val 

och ge exempel 

på deras di-

rekta och indi-

rekta inverkan 

på 



uppmuntra ele-

ven till en håll-

bar livsstil 

färdigheter att 

förverkliga en 

hållbar livsstil. 

välbefinnande 

och en hållbar 

framtid.   

M10 sporra 

eleven att 

möta olika 

människor nu 

och i framti-

den, under 

fortsatta stu-

dier, i arbetsli-

vet och på friti-

den 

I1, I2, I3 Eleven utveck-

lar sina färdig-

heter i kon-

struktiv kom-

munikation till-

sammans med 

andra männi-

skor nu och i 

framtiden, un-

der fortsatta 

studier, i ar-

betslivet och 

på fritiden. 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av 

vitsord. Eleven 

handleds att 

reflektera över 

sina erfaren-

heter som en 

del av självvär-

deringen. 

 .  

 


