
Religion 
 
Bedömning av elevens lärande och kunnande i religion i årskurs 3–6  
 
Bedömningen i religion ska vara handledande och uppmuntrande. Responsen ska sträva efter att uppmuntra eleven att studera och undersöka centrala religiösa källor och 
deras särdrag samt 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 bedöm-
ningen uppmärksamma elevens förmåga att förstå och kunna tillämpa sin kunskap och utveckla sitt tänkande.  
 
Läraren ska ge ett verbalt omdöme eller ett siffervitsord i religion genom att bedöma elevernas kunnande i relation till de mål som i den lokala läroplanen fördelats årskurs-
vis i årskurserna 3–6. Läsårsbedömningen i årskurs 6 grundar sig på de mål för undervisningen i läroämnet som fördelats för årskursen i den lokala läroplanen. 
 
För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska läraren använda de nationella bedömningskriterierna i religion. Eleven har uppnått målen i religion 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 kun-
nandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för religion 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 
religion 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 handleda ele-
ven att fördjupa sig 
i religionens heliga 
skrifter och berät-
telser samt de cen-
trala lärorna  

I1 Eleven fördjupar 
sig i religionens 
heliga skrifter och 
berättelser samt 
de centrala lä-
rorna. 

Förmåga att han-
tera information 
om religion, religiös 
multilitteracitet 

Eleven kan nämna 
den heliga skriften 
eller den centrala 
källan i den relig-
ion som studeras 
och känner igen 
någon av de berät-
telser eller läror 
som behandlats. 

Eleven kan berätta 
om någon central 
lära och berättelse 
i den religion som 
studeras.  
 
Under handled-
ning kan eleven 
berätta om vad 
berättelsen bety-
der eller olika sätt 
att tolka den. 

Eleven kan berätta 
om de heliga skrif-
terna i den religion 
som studeras samt 
beskriva vad berät-
telser betyder eller 
olika sätt att tolka 
dem. 

Eleven kan reflek-
tera över innehål-
let i och tolkning-
arna av berättel-
serna.  
 
Ur perspektiv av 
den religion som 
studeras kan ele-
ven beskriva bety-
delserna av de 
centrala lärorna.   



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 bekanta sig 
med ritualer och se-
der samt heliga 
platser och byggna-
der i den religion 
som studeras 

I1 Eleven bekantar 
sig med ritualerna 
och sederna samt 
heliga platser och 
byggnader i den 
religion som stu-
deras. 

Förmåga att han-
tera information 
om religion, religiös 
multilitteracitet 

Eleven känner till 
en ritual eller sed i 
den religion som 
studeras och kän-
ner igen någon he-
lig plats eller bygg-
nad. 

Eleven kan nämna 
ritualer eller seder 
i den religion som 
studeras samt en 
helig plats eller 
byggnad.  
 
 

Eleven kan berätta 
om centrala ritualer 
och seder i den re-
ligion som studeras 
och beskriva relig-
ionens heliga plat-
ser eller byggnader. 

Eleven kan redo-
göra för innebör-
den av de centrala 
ritualerna och se-
derna och de he-
liga platserna och 
byggnaderna i den 
religion som stu-
deras.  

M3 hjälpa eleven 
att känna igen ka-
raktäristiska drag 
och symbolik i reli-
giöst språk 

I1, I2 Eleven känner igen 
karaktäristiska 
drag och symbolik 
i religiöst språk 

Förmåga att analy-
sera religiöst språk 
och religiösa sym-
boler 

Eleven känner ut-
gående från givna 
exempel igen en 
religiös symbol, en 
liknelse, ett tale-
sätt eller ett påstå-
ende. 

Eleven kan ge ett 
exempel på reli-
giöst språk. 

Eleven kan ge ex-
empel på religiöst 
språk och religiös 
symbolik. 

Eleven kan redo-
göra för det karak-
teristiska i religiöst 
språk och religiös 
symbolik. 

M4 handleda ele-
ven att söka inform-
ation om religionen 
i olika källor samt 
bedöma och an-
vända informat-
ionen 

I1, I2, I3 Eleven utvecklar 
sin förmåga att 
söka information 
om religion i olika 
källor samt be-
döma och använda 
informationen. 

Förmåga att lära sig 
i studierna i religion  

Eleven kan under 
handledning 
hämta information 
om religion i givna 
källor. 

Eleven kan hämta 
information om 
religion i flera käl-
lor. 

Eleven kan använda 
den information 
hen hämtat och in-
ser att det är skill-
nad i tillförlitlig-
heten i källor. 

Eleven kan hämta, 
kombinera och 
jämföra informa–
tion om religion i 
olika källor och 
göra observationer 
om källornas till-
förlitlighet. 

M5 handleda ele-
ven att utforska Fin-
lands och Europas 
religiösa och kon-
fessionella rötter 

I1, I2 Eleven bekantar 
sig med Finlands 
och Europas reli-
giösa och 

Kunskap om relig-
ion och kultur 

Eleven känner ut-
gående från givna 
exempel igen Fin-
lands och Europas 
religiösa och 

Eleven kan ge ex-
empel på Finlands 
och Europas reli-
giösa och 

Eleven känner till 
religionernas och 
åskådningarnas på-
verkan på kulturer 

Eleven kan ge ex-
empel på religion-
ernas och åskåd-
ningarnas påver-
kan på kulturer 



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 

och situationen i 
dag 

konfessionella röt-
ter och situationen 
i dag. 

konfessionella röt-
ter eller särdrag i 
anknytning till si-
tuationen i dag. 

konfessionella röt-
ter eller situat-
ionen i dag. 

och samhällen i Fin-
land och Europa.  

och samhällen i 
Finland och 
Europa. 

M6 handleda ele-
ven att få insikt i ju-
dendomen, kristen-
domen och islam 
och deras infly-
tande och historia i 
Europa 

I2, I3 Eleven bekantar 
sig med judendo-
men, kristendo-
men och islam och 
deras inflytande 
och historia i 
Europa. 

Kunskap om relig-
ion och kultur 

Eleven känner ut-
gående från givna 
exempel igen hu-
vuddragen i juden-
domen, kristendo-
men och islam. 

Eleven kan berätta 
om huvuddragen i 
judendomen, kris-
tendomen och 
islam. 

Eleven kan jämföra 
huvuddragen i ju-
dendomen, kristen-
domen och islam. 

Eleven kan redo-
göra för judendo-
mens, kristendo-
mens och islams 
inflytande eller 
historia i Europa. 

M7 uppmuntra ele-
ven att respektera 
det som är heligt 
för en själv och för 
andra samt att 
agera lämpligt i 
olika religiösa sam-
manhang och situ-
ationer 

I1, I2, I3 Eleven förstår vad 
som avses med 
begreppet heligt 
och strävar till att 
respektera det 
som är heligt för 
en själv och för 
andra. Eleven vet 
hur man agerar 
lämpligt i olika reli-
giösa situationer 
och på olika reli-
giösa platser och 
strävar till att upp-
föra sig sakligt och 
respektfullt i 
dessa. 

Religiös multilitte-
racitet 

Eleven känner igen 
eller kan nämna 
något som anses 
vara heligt eller en 
sed i anknytning 
till det heliga. 
 
Innehållet i an-
knytning till uppfö-
rande bedöms 
inte. 

Eleven kan nämna 
olika saker som 
anses vara heliga 
och kan beskriva 
vilka seder som 
anknyter till dessa. 
 
Innehållet i an-
knytning till uppfö-
rande bedöms 
inte. 

Eleven förstår vad 
som avses med att 
respektera det som 
är heligt för andra.  
 
Hen kan ge exem-
pel på kulturella se-
der i anknytning till 
religiösa situationer 
och platser och 
andra heliga saker. 
 
Innehållet i anknyt-
ning till uppförande 
bedöms inte. 

Eleven kan redo-
göra för hur det 
heliga kan ta sig 
olika uttryck i re-
ligioner.  
 
Innehållet i an-
knytning till uppfö-
rande bedöms 
inte. 



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 

M8 handleda ele-
ven i att utforska 
etiska normer i re-
ligionen i fråga och 
etiska principer som 
förenar olika relig-
ioner 

I1, I2, I3 Eleven bekantar 
sig med de etiska 
normerna i den re-
ligion som stude-
ras och etiska prin-
ciper som förenar 
olika religioner. 

Kunskap om etik Eleven känner igen 
eller kan nämna 
något enstaka ex-
empel på de etiska 
normerna i den re-
ligion som stude-
ras. 

Eleven kan ge ex-
empel på de etiska 
normerna i den re-
ligion som stude-
ras eller etiska 
principer som för-
enar olika relig-
ioner. 

Eleven kan beskriva 
de centrala etiska 
normerna i den re-
ligion som studeras 
samt redogöra för 
någon etisk princip 
som förenar relig-
ioner och ge exem-
pel på hur de tilläm-
pas i vardagen. 

Eleven kan reflek-
tera över hur relig-
ioners olika etiska 
principer tillämpas 
i vardagen. 

M9 handleda ele-
ven att förstå vär-
dena i de mänskliga 
rättigheterna och i 
synnerhet i FN:s 
konvention om bar-
nets rättigheter ur 
individuellt och kol-
lektivt perspektiv 

I2, I3 Eleven förstår vär-
dena i de mänsk-
liga rättigheterna 
och i synnerhet i 
FN:s konvention 
om barnets rättig-
heter ur individu-
ellt och kollektivt 
perspektiv. 

Kunskap om männi-
skorättsetik 
 
 

Eleven känner ut-
gående från givna 
exempel igen 
mänskliga rättig-
heter eller barns 
rättigheter som 
bygger på kon-
ventionen om bar-
nets rättigheter. 

Eleven kan ge ex-
empel på barns 
rättigheter eller 
andra mänskliga 
rättigheter. 

Eleven kan redo-
göra för konsekven-
sen av barns rättig-
heter eller andra 
mänskliga rättig-
heter i den egna 
livsmiljön. 

Eleven kan reflek-
tera över frågor i 
anknytning till 
barns rättigheter 
eller andra mänsk-
liga rättigheter ur 
individens och kol-
lektivets perspek-
tiv. 

M10 handleda ele-
ven att utvärdera 
sina val och reflek-
tera kring de värden 
som påverkar dem 
ur ett etiskt per-
spektiv och med 
tanke på en hållbar 
framtid 

I2, I3 Eleven utvecklar 
sin förmåga att ut-
värdera sina val 
och reflektera 
kring de värden 
som påverkar dem 
ur ett etiskt per-
spektiv och med 
tanke på en håll-
bar framtid 

Förmåga att reflek-
tera över etiska frå-
gor 

Ur givna exempel 
känner eleven igen 
några värden som 
påverkat hen eller 
etiska valsituat-
ioner. 
 
 

Eleven känner igen 
etiska principer.  
 
Hen kan ge exem-
pel på etiska valsi-
tuationer och ge 
olika lösningar till 
dem. 

Eleven kan redo-
göra för de gemen-
samma etiska prin-
ciperna i den relig-
ion som studeras 
och i andra relig-
ioner och ge exem-
pel på hur de tilläm-
pas.  
 

Eleven kan reflek-
tera över sina 
egna val och etiska 
valsituationer ur 
perspektiven för 
värderingar, olika 
etiska principer 
och en hållbar 
framtid. 



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 

Eleven kan ge ex-
empel ur vardagen 
på hur man skapar 
en hållbar framtid. 

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. 

   

 


