
 

Till läraren 
 

Enligt Lgr 22 och kursplanen i religionskunskap för årskurs 7 - 9 ska eleverna behandla  

följande centrala innehåll. 

   Vad religion och livsåskådning kan betyda för människors behov av mening, gemenskap, 

identitet och förståelse av omvärlden. Centrala tankegångar inom kristendom, islam, 

judendom, hinduism och buddhism. Likheter och skillnader i religiösa tolkningar och 

praktiker mellan och inom olika religioner.  

Huvudinriktningar inom kristendom och andra religioner. Tolkning av och samtal om  

religiös och livsåskådningsmässig symbolik och mening i Bibeln och andra religiösa  

urkunder, samt i ritualer och estetiska uttryck. Religionernas uppkomst, spridning och 

geografiska utbredning i dag. Orientering om sekulära livsåskådningar och livshållningar, 

till exempel humanism och ateism.  

   Kritisk granskning av hur religion och religiositet framställs och representeras på olika 

sätt i media och i andra sammanhang och hur det kan påverka individer och samhället i 

stort. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering i det svenska samhället. 

Religionens betydelse i samhället i Sverige jämfört med några andra delar av världen. 

Konflikter och samförstånd mellan olika religiösa och olika sekulära synsätt. 

   Grundprinciper inom några etiska modeller, till exempel pliktetik, sinnelagsetik,  

konsekvensetik och dygdetik.  Analys av och reflektion över etiska frågor utifrån elevernas 

egna argument samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar och 

utifrån etiska modeller. Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna 

tankar samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar.  
 

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

religionskunskap - Enkel Religionskunskap 7 - 9 ~ del 2. 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 7 - 9 ~ del 2 märks rubriker som  

Religion i Sverige, Hinduism, Buddhism, Andra livsåskådningar,  

Konflikter och möjligheter, Identitet, Religion och vetenskap,  

samt Etik och moral.  

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

jämföra fakta, att hitta sammanhang, värdera och analysera.  

   Enkel Religionskunskap 7 - 9 ~ del 2 är rikligt kompletterad med både fotografier och 

illustrationer i färg. 

   Facit finns till de flesta av arbetsuppgifterna. Men till vissa arbetsuppgifter står det  

läraren rättar i facit. Det är uppgifter, där eleven skriver ner sina egna tankar och  

reflektioner. Det kan ju vara mycket givande och berikande att ta upp elevernas egna 

reflektioner i samtal med klassen och visa på att vi kan tänka och tycka på flera olika 

sätt. Vi läser och förstår på olika sätt och därför kan vi lära av varandra och då samtidigt 

lära oss förstå både oss själva och varandra bättre.  
 

Illustrationer - Per-Anders Nilsson, Mona Balldin 

© Tengnäs Läromedel 2020    Facit finns på www.tengnäs.se 

ENKEL Religionskunskap 7 - 9 ~ del 2 

Kopieringsunderlag Tengnäs Läromedel Art nr 438 


