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Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att
analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk
inom dessa,
analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska
begrepp och modeller, och
söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och
trovärdighet.

Innehåll
Religioner och andra livsåskådningar
− Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
− Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
Religion och samhälle
− Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
− Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt
förhållningssätt.
− Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om
religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
Identitet och livsfrågor
− Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i
populärkulturen.
− Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
Etik
−
−

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och
demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
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Så här arbetar vi
Vi vill att eleverna ska förstå hur religioner och livsåskådningar påverkar en människas liv och
handlingar. För att eleverna ska nå dit arbetar vi med olika typer av texter beroende på vilket
arbetsområde vi håller på med där källkritik kommer in som en naturlig del. Det kan vara religiösa
urkunder, läroboken, olika typer av litteratur, filmer, studiebesök mm. Vi samarbetar med svenskan när
det gäller t.ex. skönlitteratur och film. Vi samarbetar också med andra SO-ämnen när det gäller
samspelet mellan religion och samhälle. Eleverna får också arbeta med olika typer av etiska problem
utifrån etiska modeller, både inom religionskunskapen och andra SO-ämnen.

Kunskapskrav
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget E i Kunskapskrav för betyget C i Kunskapskrav för betyget A i
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
slutet av årskurs 9
Eleven har grundläggande kunskaper
om kristendomen och de andra
världsreligionerna och visar det genom
att beskriva centrala tankegångar,
urkunder och konkreta religiösa uttryck
och handlingar inom religionerna.
Dessutom för eleven enkla
resonemang om likheter och skillnader
inom och mellan några religioner och
andra livsåskådningar. Eleven kan
utifrån undersökningar om hur
religioner kan påverkas av och
påverka samhälleliga förhållanden och
skeenden beskriva enkla samband
med enkla och till viss del
underbyggda resonemang.

Eleven har goda kunskaper om
kristendomen och de andra
världsreligionerna och visar det genom
att förklara och visa på samband
mellan centrala tankegångar,
urkunder och konkreta religiösa uttryck
och handlingar inom religionerna.
Dessutom för eleven utvecklade
resonemang om likheter och skillnader
inom och mellan några religioner och
andra livsåskådningar. Eleven kan
utifrån undersökningar om hur
religioner kan påverkas av och
påverka samhälleliga förhållanden och
skeenden beskriva förhållandevis
komplexa samband med utvecklade
och relativt väl underbyggda
resonemang.

Eleven har mycket goda kunskaper
om kristendomen och de andra
världsreligionerna och visar det genom
att förklara och visa på samband
och generella mönster kring centrala
tankegångar, urkunder och konkreta
religiösa uttryck och handlingar inom
religionerna.
Dessutom för eleven välutvecklade
och nyanserade resonemang om
likheter och skillnader inom och mellan
några religioner och andra
livsåskådningar. Eleven kan utifrån
undersökningar om hur religioner kan
påverkas av och påverka samhälleliga
förhållanden och skeenden beskriva
komplexa samband med
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang.

Eleven kan också föra enkla
resonemang om hur livsfrågor skildras
i olika sammanhang och hur identiteter
kan formas av religioner och andra
livsåskådningar på ett sätt som till
viss del för resonemanget framåt.

Eleven kan också föra utvecklade
resonemang om hur livsfrågor skildras
i olika sammanhang och hur identiteter
kan formas av religioner och andra
livsåskådningar på ett sätt som för
resonemanget framåt.

Eleven kan också föra välutvecklade
och nyanserade resonemang om hur
livsfrågor skildras i olika sammanhang
och hur identiteter kan formas av
religioner och andra livsåskådningar
på ett sätt som för resonemanget
framåt och fördjupar eller breddar
det.

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 söka
information om religioner och andra
livsåskådningar och använder då olika
typer av källor på ett i huvudsak
fungerande sätt samt för enkla och till
viss del underbyggda resonemang
om informationens och källornas
trovärdighet och relevans.

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 söka
information om religioner och andra
livsåskådningar och använder då olika
typer av källor på ett relativt väl
fungerande sätt samt för utvecklade
och relativt väl underbyggda
resonemang om informationens och
källornas trovärdighet och relevans.

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. Eleven kan söka
information om religioner och andra
livsåskådningar och använder då olika
typer av källor på ett väl fungerande
sätt samt för välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans.
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