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SO-S Religion 
Lärarhandledning
SO-serien är ett komplett och flexibelt material för åk 7-9. 
Serien är uppdaterad för Lgr 11. Till ämnesboken finns en 
lärarhandledning full av tips och övningar.

PROVLEKTION:  Resonera och använda 
etiska begrepp

Provlektion

Följande provlektion är ett utdrag ur SO-S Religion Lärarhandledning. I uppgiften 
prövas elevernas förmåga att resonera och använda etiska begrepp. Lektionen 
består av:

• Elevuppgift 12:16 (för åk 9) 
• Bedömningsstöd 

Så här arbetar du med provlektionen:

1. Läs igenom uppgiften.
2. Kopiera upp sidan med elevuppgiften till klassen.
3. Låt eleverna lösa uppgifterna.
4. Använd bedömningsstödet som hjälp vid rättning och återkoppling.
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Resonera och använda etiska begrepp:

Uppgiften i den här provlektionen prövar den ämnesspecifika förmågan ”att 
resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar 
utifrån etiska begrepp och modeller”. Eleven ska alltså kunna resonera om 
moraliska frågor och då använda sig av relevanta begrepp för att beskriva och 
problematisera dessa. Elevens användning av etiska modeller prövas inte i den 
här provlektionen. 

Kunskapskravets värdeord pekar ut två kvalitetsaspekter. Den första gäller hur 
utvecklade och underbyggda elevens resonemang är. Den andra gäller elevens 
säkerhet i användningen av etiska begrepp. 

I jämförelse med de uppgifter i nationella provet där den här förmågan prövas 
består uppgiften i provlektionen av fler och kortare frågor. Det gör att det kan bli 
svårt för eleven att få utrymme att problematisera begrepp och situationer på  
ett så utförligt sätt som nationella provet kräver för att svaret ska nå upp till den 
högsta betygsnivån. Här har vi ändå valt att bedöma mot alla de tre betygs- 
nivåerna med tanken att det räcker om eleven någonstans i uppgiften lyfter 
resonemanget på motsvarande sätt. Se bedömningsstödet på sista sidan.

Med ledning av nationella provets bedömningsmall kan kvalitetsaspekterna 
konkretiseras så här: 

Resonera och argumentera Använda etiska begrepp

Hur träffsäkra är elevens resonemang 
i förhållande till frågan?

I vilken utsträckning och med vilken 
precision använder eleven relevanta 
etiska begrepp?

Hur uttömmande är elevens 
resonemang?

I vilken utsträckning problematiserar 
eleven de begrepp eller de situationer 
som tas upp i frågan?
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12:16 Egoism

I vårt språk finns spår av latin. Jag heter ego på latin. Det svenska ordet egoist har alltså sina 
rötter i latin.

Uppgift

1.	Vilka	egenskaper	tycker	du	är	typiska	för	en	egoist?

 

 

 

2. Beskriv en situation där någon visar sin egoism tydligt.

 

 

 

3.	Tror	du	att	alla	människor	är	egoistiska?	Motivera	ditt	svar.

 

 

 

 

4.	Finns	det	några	situationer	där	man	är	mer	egoistisk	än	annars?	Ge	exempel.

 

 

 

 

5.  Kan en egoistisk människa ändra sig och bli oegoistisk, och kan en oegoistisk människa  
bli	en	egoist?
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Bedömningsstöd - Uppgift 12:16

1. Vilka egenskaper tycker du är typiska för en egoist?
2. Beskriv en situation där någon visar sin egoism tydligt.
3. Tror du att alla människor är egoistiska? Motivera ditt svar.
4 Finns det någon situation där man är mer egoistisk än annars? Ge exempel.
5.  Kan en egoistisk människa ändra sig och bli oegoistisk, och kan en oegoistisk människa bli en egoist?

1.  Att man bara tänker på sig 
själv.

2.  Om någon har godis och så får 
inte kompisarna smaka.

3.  Ja. Alla är egoister ibland och 
tänker på sig själva. 

4.  Kanske när man är hungrig.
5.  Ja. Om man verkligen bestäm-

mer sig. Men det tar nog lång 
tid.

Kommentar: Eleven besvarar 
frågorna kort och konkret. Svaren 
är rimliga men otillräckligt 
underbyggda och inte heller 
genomgående helt tydliga. 
Eleven har en korrekt förståelse 
för begreppet egoism, men 
texten är fattig på andra begrepp.

1.  Att man är snål, ohjälpsam och 
inte ställer upp för andra. Man 
tänker bara på sig själv.

2.  Någon som är duktig i skolan och 
ändå inte  hjälper sina kompisar 
för att hen vill bli bäst på provet. 

3.  Ja, det tror jag. Men det visar sig 
på olika sätt. En del märker man 
det inte på och då tänker man 
inte att de är egoister.

4.  Jag kanske inte vill gå på en fest, 
men gör det ändå för att vara 
snäll. Men om det gör att jag 
missar något annat som jag verk-
ligen vill göra så går jag inte på 
festen. 

5.  Om man är typ psykopat kanske 
det inte går. Annars kan man nog 
ändras om man tänker lite mer 
på hur man är mot andra. Eller 
tvärtom om man slutar tänka. 

Kommentar: Eleven besvarar 
frågorna tydligt och relativt 
utförligt. Ett par av resonemangen 
kunde ha varit bättre underbyggda. 
Eleven använder några begrepp som 
”ohjälpsam”, ”för att vara snäll”  
och ”ställa upp för andra” och de 
begreppen används med god 
säkerhet.

1.  Själviskhet och dålig solidaritet 
med andra. 

2. När någon som tidigare har fått 
hjälp av en kompis inte själv vill 
ställa upp för kompisen fastän 
han skulle kunna. 

3.  Det beror på vad man menar. De 
allra flesta har nog egoistiska tan-
kar ibland. En del följer oftast 
sådana tankar och handlar egois-
tiskt medan andra oftare tvingar 
sig själva att ändå handla solida-
riskt.    

4.  I situationer där man måste offra 
mycket för att vara oegoistisk. 
Det är också lätt att man blir 
egoistisk när man inte riskerar att 
bli avslöjad. Om ingen märker att 
man är självisk är det inte lika 
farligt.

5.  Om man tänker mycket på hur 
man beter sig mot andra kan man 
säkert bli mindre egoistisk. Man 
blir nog mer egoistisk om man 
alltid är stressad och aldrig hinner 
fundera på sitt eget beteende. 

Kommentar: Eleven besvarar 
frågorna tydligt och utförligt. 
Resonemangen är uttömmande  
i förhållande till skrivutrymmet. 
Särskilt i svar 3 problematiserar 
eleven dessutom den givna frågan.  
Eleven använder många etiska 
begrepp, genomgående med god 
säkerhet.

forts.



SO-S Religion Lärarhandledning (47-10808-4)  © Författarna och Liber AB Får kopieras 5 

Betyg E Betyg C Betyg A

Eleven kan resonera och 
argumentera kring moraliska 
frågeställningar och värderingar

genom att föra enkla och till viss 
del underbyggda resonemang och 
använda etiska begrepp och 
modeller på ett i huvudsak 
fungerande sätt.

Eleven kan resonera och 
argumentera kring moraliska 
frågeställningar och värderingar

genom att föra utvecklade och 
relativt väl underbyggda 
resonemang och använda etiska 
begrepp och modeller på ett relativt 
väl fungerande sätt.

Eleven kan resonera och argumentera 
kring moraliska frågeställningar och 
värderingar

genom att föra välutvecklade och 
väl underbyggda resonemang och 
använda etiska

begrepp och modeller på ett väl 
fungerande sätt.


