Självutvärdering – Religionens grunder
Du för resonemang om likheter och
skillnader inom och mellan några
religioner och andra
livsåskådningar.

Du kan utifrån undersökningar om
hur religioner kan påverkas av och
påverka samhälleliga förhållanden
och skeenden beskriva samband
med underbyggda resonemang.

Du kan också föra resonemang om
hur livsfrågor skildras i olika
sammanhang och hur identiteter
kan formas av religioner och andra
livsåskådningar på ett sätt som

E
Du känner till vad som är gemensamt för
alla religioner.
Du känner till innehåll och innebörd av
begreppen Tro, rit, tradition.
Du känner till typiska drag i
naturreligioner.
Du känner till skillnaden på polyteism
och monoteism.

Du känner till hur religionen fungerat i
olika samhällen.
Du kan beskriva hur religionen påverkat
samhällena i minst två olika tidsepoker.
Du kan förklara varför religionen
påverkat samhällena i minst två olika
tidsepoker.
Du kan förklara om hur frågor som livets
mening eller liv efter döden och
människovärde ser ut i minst två olika
religioner och livsåskådningar.
Du kan ge exempel på synen på kärlek
kan se ut i olika religioner.

☐
☐
☐
☐

C
Du kan göra jämförelser av
gemensamma drag i olika religioner.
Du kan ge exempel på likheter och
skillnader mellan tro, rit och
traditioner i minst två olika religioner.
Du kan jämföra likheter och skillnader
mellan naturreligioner och andra
religioner.
Du känner till och kan jämföra flera
olika gudsbilder.

☐ Du kan ge exempel på religioner och
hur dessa fungerat i flera olika
samhällen.
☐ Du kan ge exempel på likheter och
skillnader i hur religion påverkat olika
☐ samhällen.
Du kan förklara likheter och skillnader i
☐ varför religioner fungerat olika under
olika tidsepoker.
☐ Du kan resonera om hur frågor som
livets mening eller liv efter döden och
människovärde skiljer mellan några
religioner och livsåskådningar.
☐ Du kan ge exempel på hur synen på
kärlek kan se ut och vilka likheter och
skillnader det finns mellan olika
religioner.

☐
☐

☐

☐
☐
☐
☐

A
Du kan resonera om och problematisera
de gemensamma dragen i olika
religioner.
Du kan resonera om likheter och
skillnader mellan tro, rit och traditioner i
flera olika religioner.
Du kan resonera om och dra slutsatser
utifrån skillnader och likheter mellan
naturreligioner och andra religioner.
Du kan resonera utifrån likheter och
skillnader i några olika gudsbilder.
Du kan resonera och problematisera
religioners påverkan på tidigare
tidsepoker.
Du kan göra jämförelser med nutida
samhällen och ge exempel på likheter
och skillnader.

☐
☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐

☐
Du kan resonera om och problematisera
frågor om livets mening eller liv efter
döden och människovärde och hur och
varför dessa skiljer mellan olika
religioner och livsåskådningar.
Du kan resonera om likheter och
skillnader i synen på kärlek i olika
religioner och resonera kring orsaker till
dessa.

☐

☐

