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Antikens och forntidens religiösa liv 
 
kunna redogöra för 
grundläggande drag i 
grekisk och romersk 
religion samt fornnordisk 
religion 
 

har på ett översiktligt och 
självständigt sätt redogjort 
för grunddragen i grekisk, 
romersk, samt fornnordiska 
religion 

har med belysande exempel 
diskuterat tillkomst och 
utveckling av nämnda 
religiösa fenomen i relation 
till varandra och deras 
historiska sammanhang 
samt visat medvetenhet för 
betydelse av dem för 
västerländsk kulturhistoria 
 

på ett övergripande sätt 
kunna redogöra för hur de 
olika religiösa 
traditionerna interagerat 
och påverkat varandra 
 

har uppmärksammat 
likheter och skillnader 
mellan grekisk, romersk, 
samt fornnordiska religion  

har visat djupare förståelse 
för utvecklingslinjerna 
mellan olika forntida 
religioner samt med egna 
självständigt framtagna 
exempel belyst dem  
 

kunna exemplifiera hur 
dessa traditioner används 
som identitetsmarkör och i 
olika kulturyttringar, 
däribland skönlitterära 
texter, film och konst, i vår 
samtid 
 

har genom exempel kunnat 
visa hur grekisk, romersk, 
samt fornnordiska religion 
påverkat och levt kvar i 
västerländsk kultur och 
idévärld 

har visat förståelse för hur 
forntidens olika kulturer 
värderats på olika sätt i 
samtiden samt hur antikens 
receptionshistoria på olika 
sätt påverkat västerländska 
idéhistoria 

kunna bedöma källvärdet 
hos olika typer av 
källmaterial som används 
för att studera antika och 
forntida religioner 

har visat grundläggande 
förmåga att kunna värdera 
olika typer av källor till 
forntida religioner 

Har uppvisat förståelse för 
hur olika typer av källor 
tillforntida religioner 
relaterar till varandra samt 
värdera dem gentemot 
varandra på ett kritiskt sätt 
 

på ett grundläggande sätt 
kunna tillämpa källkritiska 
metoder 
 

har visat en grundläggande 
förmåga att tillämpa 
källkritik i värderandet av 
källorna till grekisk, 

visat prov på en utvecklad 
förmåga att tillämpa 
källkritik i värderandet av 
olika källor till forntida 



romersk, samt fornnordisk 
religion 

religioner samt visat 
förståelse för relationen 
mellan de olika källtyperna 
 

självständigt kunna 
formulera och bearbeta 
enklare frågeställningar som 
berör studiet av forntida 
religioner och dess 
betydelse i vår samtid 

har uppvisat förmåga att 
självständigt framta, 
studera och redovisa en 
frågeställning som 
behandlar forntida 
religioner och deras 
betydelse för samtiden  

har visar förmåga att på ett 
kritiskt och granskande sätt 
framta egna utvecklade 
frågeställningar gällande 
forntida religioner och deras 
inverkan på samtida kultur, 
samt kritiska förhålla sig till 
sättet de framställs  

 


