
Livsåskådningskunskap 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i livsåskådningskunskap i årskurs 3–6  
 
Bedömningen i livsåskådningskunskap ska vara handledande och uppmuntrande. Responsen ska sträva efter att uppmuntra eleven att studera och undersöka centrala källor 
och deras särdrag och att göra egna tolkningar. I bedömningen ska man beakta olika former av skriftlig och muntlig framställning samt kunnande som visas med hjälp av 
andra uttrycksformer. Det centrala är elevens förmåga att uttrycka sig själv och sina tankar. I stället för att fästa uppmärksamheten vid memorering av detaljer ska man i 
bedömningen uppmärksamma elevens förmåga att förstå och kunna tillämpa sin kunskap och utveckla sitt tänkande.  
 
Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i livsåskådningskunskap genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen 
fördelats årskursvis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läropla-
nen. 
 
För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i livsåskådningskunskap. Eleven har uppnått målen i 
livsåskådningskunskap 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 livsåskådningskunskap och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för 
läsårsbedömningen. 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 bedömningen i livsåskådningskunskap och i vitsordet som ska bildas. I beskrivningarna av kunskapskraven omfattar beskrivningen av de högre 
vitsorden även kunnandet för de lägre vitsorden. 
 

Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M1 skapa förutsätt-
ningar för eleven 
att utveckla sitt 
etiska tänkande och 
sporra eleven att 
tillämpa etiska prin-
ciper i vardagliga si-
tuationer 

I1-I4 Eleven utvecklar 
färdigheter i etiskt 
tänkande. 
 
Eleven kan till-
lämpa etiska prin-
ciper i vardagliga 
situationer och i 
val. 

Förmåga till etiskt 
tänkande och att 
tillämpa etiska prin-
ciper. 

Eleven kan under 
handledning besk-
riva någon etisk 
princip eller ett 
etiskt val som ska 
göras i vardagen. 

Eleven kan besk-
riva en etisk prin-
cip och ett etiskt 
val som ska göras i 
vardagen.  

Eleven förstår cen-
trala begrepp och 
principer i etiken.   
 
Eleven kan beskriva 
och motivera hur 
etiska principer kan 
tillämpas i varda-
gen. 

Eleven förstår cen-
trala begrepp och 
principer i etiken.   
 
Eleven kan för-
klara och motivera 
hur etiska princi-
per kan tillämpas 
logiskt i olika  
situationer.  



Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M2 handleda ele-
ven att känna igen 
och bedöma ett ar-
gument och moti-
veringar till det 

I1-I4 Eleven lär sig att 
identifiera argu-
ment och uppfatta 
och bedöma moti-
veringar för dem.  

Förmåga att känna 
igen och bedöma 
argument och 
motiveringar 

Eleven kan under 
handledning 
känna igen ett ar-
gument i en dis-
kussion eller text. 
 
 

Eleven kan urskilja 
ett argument och 
motiveringen till 
det i en diskussion 
och en text. 

Eleven kan urskilja 
centrala argument 
och motiveringar till 
dem i en diskussion 
och i en text samt 
reflektera över hur 
relevanta moti-
veringarna är. 

Eleven kan urskilja 
centrala argument 
med motiveringar 
i en diskussion och 
i olika texter. 
 
Eleven kan på ett 
mångsidigt sätt re-
flektera över hur 
relevanta moti-
veringarna är. 

M3 främja elevens 
förmåga att upp-
fatta samband mel-
lan olika företeelser 
och att utveckla sitt 
tänkande 

I1, I2, I3 Eleven uppfattar 
samband mellan 
olika företeelser 
och identifierar 
felaktiga slutsat-
ser. 
 
Eleven utvecklas i 
sitt tänkande. 

Tankefärdigheter Eleven kan under 
handledning upp-
fatta samband 
mellan olika före-
teelser eller felakt-
iga slutsatser. 

Eleven kan upp-
fatta samband 
mellan olika före-
teelser och felakt-
iga slutsatser. 

Eleven uppfattar 
samband mellan 
olika företeelser.   
 
Eleven kan identifi-
era felaktiga slut-
satser och undvika 
sådana i sitt eget 
tänkande.  

Eleven uppfattar 
på ett mångsidigt 
sätt samband mel-
lan olika företeel-
ser och identifierar 
felaktiga slutsat-
ser. 
 
Eleven kan till-
lämpa dessa fär-
digheter i sitt tän-
kande. 

M4 vägleda eleven 
att ta ansvar för sig 
själv, andra männi-
skor och naturen   

I1, I2, I3 Eleven kan ta an-
svar för sig själv, 
andra människor 
och naturen.   

Kunskap om vad 
det innebär att ta 
ansvar 

Eleven kan under 
handledning besk-
riva ett sätt att ta 
ansvar för sig själv, 
andra människor 
eller naturen. 

Eleven kan besk-
riva ett sätt att ta 
ansvar för sig själv, 
andra människor 
och naturen. 

Eleven kan beskriva 
vad det innebär att 
ta ansvar för sig 
själv, andra och na-
turen och redogöra 
för vad det innebär 
att ta ansvar för 

Eleven kan för-
klara och motivera 
vad det innebär 
att ta ansvar för 
sig själv, andra och 
naturen och med 
olika exempel 



Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

sina egna hand-
lingar.  

beskriva vad det 
innebär att ta an-
svar för sina egna 
handlingar.  

M5 vägleda eleven 
att lära känna Fin-
lands, Europas och 
världens kulturarv 
och att förstå kultu-
rell mångfald som 
fenomen 

I2, I3, I4 Eleven bekantar 
sig med Finlands, 
Europas och värl-
dens kulturarv och 
förstår kulturell 
mångfald som fe-
nomen. 

Förmåga att till-
lämpa kunskaper 
och begrepp 
 

Eleven kan under 
handledning 
nämna en kulturell 
minoritet.  
 
Eleven kan under 
handledning 
nämna ett kultur-
arv. 

Eleven vet att det 
finns olika kulturer 
och kan nämna en 
kulturell minoritet 
och något karak-
teristiskt för den.  
 
Eleven kan nämna 
ett kulturarv. 
 

Eleven kan nämna 
och förklara några 
särdrag i anknyt-
ning till kultur i Fin-
lands, Europas och 
världens kulturarv.  
 
Eleven kan ge ex-
empel på kulturell 
mångfald i gruppen 
eller i samhället. 

Eleven kan nämna 
och förklara flera 
särdrag i anknyt-
ning till kultur i 
Finlands, Europas 
och världens kul-
turarv.  
 
Eleven kan besk-
riva gruppens eller 
samhällets kultu-
rella mångfald och 
reflektera över 
dess betydelse. 

M6 stödja eleven 
att utveckla sin all-
mänbildning inom 
åskådning och kul-
tur 

I1-I4 Eleven identifierar 
grundläggande 
särdrag i åskåd-
ningar och kul-
turer och identifie-
rar och använder 
åskådningsrelate-
rade begrepp. 

Förmåga att till-
lämpa kunskaper 
och begrepp 
 

Eleven kan nämna 
någon åskådning, 
kultur eller något 
åskådningsmässigt 
begrepp. 

Eleven kan nämna 
någon åskådning 
eller kultur och nå-
got särdrag i an-
knytning till den. 
 
Eleven känner till 
åtminstone ett 
åskådningsmässigt 
begrepp. 

Eleven kan nämna 
någon åskådning el-
ler kultur och redo-
göra för den med 
hjälp av åskådnings-
mässiga begrepp.  

Eleven kan nämna 
några åskådningar 
och kulturer. Ele-
ven kan berätta 
om och ge exem-
pel på dem genom 
att använda åskåd-
ningsmässiga be-
grepp.  



Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

M7 handleda ele-
ven att planera och 
utvärdera sitt eget 
lärande i livsåskåd-
ning 

I1-I4 Eleven bildar sig 
en uppfattning om 
sitt eget åskåd-
ningsmässiga kun-
nande och ställer 
upp mål utgående 
från det. 
 
Eleven utvärderar 
sitt åskådnings-
mässiga lärande. 

Förmåga att lära sig 
 

Eleven kan under 
handledning ställa 
upp ett mål för sitt 
eget åskådnings-
mässiga lärande. 

Eleven kan identi-
fiera sitt kunnande 
och ställa upp åt-
minstone ett mål 
för sitt eget åskåd-
ningsmässiga lä-
rande. 
 
Under handled-
ning planerar och 
utvärderar eleven 
sina studier. 

Eleven kan ställa 
upp ändamålsenliga 
mål för sig i anknyt-
ning till sina åskåd-
ningsmässiga stu-
dier, sträva efter att 
arbeta i riktning 
mot målen och ut-
värdera hur de nås. 

Eleven ställer upp 
ändamålsenliga 
mål för sig i an-
knytning till sina 
åskådningsmässiga 
studier och arbe-
tar i enlighet med 
dem. 
 
Eleven utvärderar 
på ett mångsidigt 
sätt hur hen når 
målen. 

M8 uppmuntra ele-
ven att uttrycka sin 
åskådning och att 
lyssna på andras 
ställningstaganden i 
åskådningsfrågor 

I1, I2, I3 
 
 

Eleven uttrycker 
sin åskådning och 
agerar konstruk-
tivt i kommunikat-
ionssituationer 
som en i gruppen.  
  

Sociala färdigheter 
och förmåga att ar-
beta i grupp 

Eleven lyssnar sak-
ligt till de andras 
ställningstaganden 
i åskådningsmäss-
iga frågor. 

Eleven uttrycker 
under handledning 
sina ställningsta-
ganden i åskåd-
ningsmässiga frå-
gor. 

Eleven uttrycker 
sina åskådnings-
mässiga tankar eller 
sin identitet på ett 
konstruktivt sätt.  
 
Eleven agerar i posi-
tiv kommunikation 
med andra. 

Eleven uttrycker 
sina åskådnings-
mässiga tankar el-
ler sin identitet på 
ett mångsidigt 
sätt.  
 
Eleven agerar kon-
struktivt i kommu-
nikation med 
andra. 

M9 vägleda eleven 
att bekanta sig med 
människorättseti-
ken som bygger på 
FN:s deklaration om 
de mänskliga 

I3 Eleven förstår be-
greppet mänskliga 
rättigheter. 
 
Eleven vet vad 
FN:s deklaration 

Kunskap om männi-
skorättsetik 

Eleven kan under 
handledning besk-
riva en central bar-
nets rättighet. 

Eleven känner till 
begreppet mänsk-
liga rättigheter.  
 
Eleven vet att det 
finns mänskliga 

Eleven förstår 
begreppet mänsklig 
rättighet.  
 
Eleven vet att FN:s 
universella 

Eleven förstår och 
kan förklara 
begreppet 
mänsklig rättighet. 
 



Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

rättigheterna, i syn-
nerhet barnets rät-
tigheter 

om mänskliga rät-
tigheter är. 

rättigheter och 
kan beskriva en 
central sådan. 
 
Eleven vet att det 
finns rättigheter 
för barn och kan 
beskriva en central 
sådan. 

deklaration om 
mänskliga 
rättigheter finns 
och kan  redogöra 
för två mänskliga 
rättigheter.  

Eleven vet att FN:s 
universella 
deklaration om 
mänskliga 
rättigheter finns 
och kan redogöra 
för åtminstone tre 
mänskliga 
rättigheter. 
 
Eleven vet och kan 
motivera det att 
det finns många 
rättigheter för 
barn och kan 
redogöra för 
åtminstone tre. 

M10 uppmuntra 
eleven att ta 
initiativ och agera 
på ett ansvarsfullt 
sätt i sin omgivning 

I1-I4 Eleven vet att det 
finns internation-
ellt överenskomna 
mål för hållbar ut-
veckling. 
 
Eleven kan agera  
ansvarsfullt i sin 
omgivning. 
 

Kännedom om sätt 
att påverka 

Eleven kan under 
handledning be-
rätta om ett sätt 
att agera ansvars-
fullt i sin omgiv-
ning.  
 

Eleven kan 
beskriva ett mål 
för hållbar 
utveckling. 
 
Eleven kan berätta 
om ett sätt att 
agera ansvarsfullt i 
sin omgivning.  
 
 

Eleven vet att det 
finns olika mål för 
hållbar utveckling 
och kan beskriva 
och motivera två av 
dem. 
 
Eleven kan ge ex-
empel på det an-
svarsfulla i sitt eget 
agerande. 
  

Eleven vet att upp-
sättningen av mål 
för hållbar utveckl-
ing är en omfat-
tande helhet. 
 
Eleven kan besk-
riva och motivera 
tre mål för hållbar 
utveckling. 
 
Eleven kan besk-
riva och motivera 
två viktiga sätt att 



Mål för undervis-
ningen  
 

Innehåll Mål för lärandet 
som härletts ur 
målen för under-
visningen 

Föremål för be-
dömningen 

Kunskapskrav för 
vitsordet 5 

Kunskapskrav för 
vitsordet 7 

Kunskapskrav för 
vitsordet 8 

Kunskapskrav för 
vitsordet 9 

agera ansvarsfullt i 
omgivningen och 
berätta hur man 
kunde ta initiativ 
till dem.  

M11 ge eleven möj-
ligheter att disku-
tera etiska frågor, 
uttrycka sina tankar 
och känslor på ett 
konstruktivt sätt 
samt öva sig att 
motivera sina syn-
punkter 

I1, I2, I3 Eleven övar sig i 
att diskutera 
etiska frågor och 
utvecklar sina tan-
kefärdigheter och 
färdigheter att 
delta i diskuss-
ioner. 

Tankeförmåga, 
kommunikativa fär-
digheter 

Eleven kan lyssna 
på andra och ut-
trycka sina tankar 
på något sätt. 

Eleven deltar i en 
gemensam dis-
kussion och ut-
trycker sig kon-
struktivt. 

Eleven kan ta hän-
syn till andra i dis-
kussionen och kan 
motivera sina egna 
åsikter.  

Eleven kan disku-
tera konstruktivt 
samt reflektera 
och skapa egna 
åsikter i kommuni-
kation med andra. 

M12 hjälpa och 
stödja eleven att ut-
veckla och stärka en 
positiv syn på värl-
den, en positiv 
självkänsla och tro 
på livet 

I3 Eleven får förmåga 
att formulera och 
stärka en positiv 
syn på världen och 
självkänsla och tro 
på sitt liv. 

 Används inte som 
grund för bildan-
det av vitsord. Ele-
ven handleds att 
reflektera över 
sina erfarenheter 
som en del av 
självvärderingen. 

   

 
 


