
 

Till läraren 
 

Enligt Lgr 22 och kursplanen i religionskunskap ska eleverna ha kunskaper  

om religionens betydelse i människors liv och människors olika sätt att uttrycka 

sin religiositet. Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser 

och rum i kristendom, islam och judendom. Centrala tankegångar med koppling 

till ritualer, levnadsregler och heliga platser inom kristendom, islam och judendom,  

till exempel som de uttrycks i berättelser i Bibeln och andra religiösa urkunder.   

Några huvuddrag inom hinduism och buddhism.  Likheter och skillnader mellan 

och inom några religioner. Begreppen religion och livsåskådning.  
 

Hur religioner framställs och representeras på olika sätt i media och i andra  

sammanhang och hur det kan påverka människors bilder av sig själva och andra. 

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr 

och nu. Människors religiösa och livsåskådningsmässiga tillhörigheter i Sverige  

i dag samt hur detta har förändrats över tid.  
 

Samtal om och reflektion över vardagliga moraliska frågor utifrån elevernas egna 

argument och olika religiösa tolkningar. Samtal om och reflektion över livsfrågor 

utifrån elevernas egna tankar och olika religiösa tolkningar.  

    

Med bakgrund av dessa intentioner i kursplanen, har vi tagit fram vårt nya  

läromedel i religionskunskap - Enkel Religionskunskap. I läromedlet presenteras 

enkla och tydliga texter i religionskunskap som är kunskapskravsrelaterade  

enligt Lgr 22. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med  

klassundervisning, specialundervisning eller med nyanlända elever. 

   I läromedlet Enkel Religionskunskap låter vi eleverna arbeta med hur de  

fem världsreligionerna buddhism, hinduism, islam, judendom och kristendom  

uppstod och ta del av deras ursprungliga grundtankar. Eleverna får kunskaper 

om världsreligionernas grundare, heliga böcker, samt heliga platser och rum.  

Vidare studeras världsreligionernas ritualer, levnadsregler och högtider. 

   Dessutom läggs stor vikt på att studera begreppen religion och livsåskådning, 

gud och gudar, monoteism och polyteism. Ett avsnitt i läromedlet behandlar  

livsfrågor, samt tar upp begreppen ateism och agnosticism. 

   I alla kapitel varvas faktatexter med arbetsblad, som tränar eleverna att söka 

och jämföra fakta, att hitta sammanhang, värdera och analysera.  

   Enkel Religionskunskap är rikligt kompletterad med både fotografier och  

illustrationer i färg. 
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