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Syfte 

 
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna 

samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska 

eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa 
traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 

Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i 

samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social 
sammanhållning och som orsak till segregation. 

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna 

traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar. 
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka 

kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner. Eleverna ska 

också ges möjligheter att utveckla kunskap om hur man kritiskt granskar 
källor och samhällsfrågor med koppling till religioner och andra 

livsåskådningar. 

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika 
livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska 

undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en 

personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors 
sätt att tänka och leva. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 

olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, 
jämställdhet, sexualitet och relationer. Eleverna ska vidare ges 

förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och 

moraliska frågor. Undervisningen ska även bidra till att eleverna 

utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med 

religioner och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att 

eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig 

själva och sin omgivning. 
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 
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Religioner och andra 
livsåskådningar 

 Berättelser från fonskandinavisk och äldre samisk religion. 

 Begreppen religion och livsåskådning 

 Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler samt heliga 

platser och rum i kristendomen och de andra världsreligionerna, 

till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och 

andra urkunder. (fortsätter under år 6) 

 Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser 

och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, 

juden dom, hinduism, och buddhism. 

  

Religion och samhälle  Kristendomens betydelse för värderingar och kultur I det svenska samhället 
förr och ny. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till 
exempel sånger och psalmer. (fortsätter under åk 5) 

 Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle. 

  

Identitet och livsfrågor 

Gemensamt för åk 4 - 6 

 Hur olika livsfrågor till exempel vad som är viktigt i livet och vad 
det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.  

 Hur olika livsfrågor till exempel synen på kärlek och vad som 
händer efter döden, skildras i religioner och andra 
livsåskådningar.  

  

 

Etik  Några etiska begrepp till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.  

 Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och 
roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och 
kränkning. 

 Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. 

  

    

    


