
Uppgiften prövar följande del av kunskapskravet

… vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget 
framåt/för resonemanget framåt/för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Bedömningsaspekter

• Ett eller flera exempel (E-A)
• Relevans (E-A)
• Koppling till kristendom (E-A)
• Perspektiv(A)

Beskrivning av progressionen

Belägg för nivå E Belägg för nivå C Belägg för nivå A

Eleven för ett resonemang som 
innefattar ett relevant exempel 

eller 

minst två i huvudsak relevanta 
exempel på vad berättelsen kan 
betyda för en kristen. 

Kopplingen till möjligt kristet 
perspektiv/kristen tradition är 
inte klart uttalad men ska gå att 
utläsa i svaret.

Eleven för ett resonemang som 
innefattar minst två relevanta 
exempel på vad berättelsen kan 
betyda för en kristen.

Kopplingen till möjligt kristet 
perspektiv/kristen tradition är 
uttalad.

Eleven för ett resonemang som 
innefattar minst två relevanta 
exempel på vad berättelsen kan 
betyda för en kristen  

och

något av exemplen innefattar en 
tolkning av berättelsen som sätts 
i ett religiöst sammanhang, t.ex. 
med fokus på relationen 
människa – Gud 

och

resonemanget fördjupas genom 
att skilda aktörers perspektiv 
uppmärksammas.

Den förlorade sonen

Uppgiftsformulering

Resonera om vad du tror att den här berättelsen kan betyda för en kristen.



Exempel på svar nivå E
Mycket betydelse. Att även om man gör något dumt, något som man ångrar. Kan det ändå 
finnas chans att bli förlåten.

Kommentar 
Svaret innehåller ett relevant exempel på vad berättelsen kan betyda för en kristen ”…även om man gör något dumt […] Kan 
det ändå finnas chans att bli förlåten”. 
Kopplingen till möjligt kristet perspektiv/kristen tradition är inte klart uttalad men går att utläsa i svaret.

Exempel på svar nivå C
Jag tror att det betyder att alla kan göra fel men om man tror på jesus så kan man bli förlåten. Det kan också betyda att man inte ska 
slösa på pengar, och en annan betydelse kan vara att man alltid ska vara snäll mot alla.

Kommentar
Svaret innehåller två exempel på vad berättelsen kan betyda för en kristen, t.ex. ”att alla kan göra fel”. Exemplen, utgörs i 
detta fall av tolkningar av berättelsen, där en av tolkningarna sätts in i ett kristet sammanhang ”om man tror på jesus så kan 
man bli förlåten”.

Exempel på svar nivå A
Den här text som säger någ till en kristen och andra att det är inte Rätt att lämna allt för inget. ”Den förlåtande sonen” lämnade sin familj 
o ett säkert jobb för ett ställe inget han visste om. Det kan också säg ”att du ska aldrig lämna gud”. Gud är en stor hjälp för människor 
som har det svårt. Att det finns en tröst mitt i det mörka. I berättelsen är pappan ”Gud” för att hans pappan finns allt gott att hur man 
än betet sig så kan man alltid komma till gud. De är det jag tror många krisna. Att der alltig finns en axel att luta sig mot även när det är 
som värst.

Kommentar
Svaret innehåller flera exempel på vad berättelsen kan betyda för en kristen. Kopplingen till kristen tradition nämns 
uttryckligen, t.ex. ”Det kan också säg  ”att du ska aldrig lämna gud’.” Resonemanget fördjupas genom att såväl den unge 
mannens situation – ”det är inte Rätt att lämna allt för inget” – som pappans situation uppmärksammas ”för att hans pappa 
finns allt gott att hur man än betet sig..”. Tolkningen av berättelsen sätts in i ett religiöst sammanhang –”I berättelsen är 
pappan ’Gud’…”.

Elevsvar med kommentarer 


