RELIGIONSKUNSKAP
– BERÄTTA OCH FRAMSTÄLLA
I den här övningen får eleverna utveckla sina kunskaper genom att berätta och
framställa genom att skapa film/rörlig bild. Den här övningar har flera kopplingar till
kursplanen då eleverna kan i stort sätt berätta om vad som helst. Nedan ser du
utdrag från kursplanen som går att koppla till övningen.
Vi ser att följande kunskapskrav kan uppfyllas i denna övning:
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
•

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och
barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära
i skolan och hemma. Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och
ge exempel på varför de kan behövas. Vidare kan eleven beskriva hur möten
brukar organiseras och genomföras. Eleven beskriver även några olika
betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

•

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var
människor bor och arbetar. Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och
ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet. Dessutom kan eleven
ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge
exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

•

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger
utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling. Eleven
identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur
man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

•

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors
levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet
förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. Dessutom
beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga
uttryck.

•

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge
exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan
eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att
ange händelser i tid.

•

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor. Dessutom beskriver eleven några
platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som
utövas i närområdet.

•

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från
kristendomen, islam och judendomen. Eleven återger delar av innehållet i några
berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i
tiden.

•

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära
samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa
frågor.

•

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla
intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av
resultaten så att innehållet klart framgår.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
•

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer
och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra
enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven
visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala
tankegångar inom världsreligionerna.

•

Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk
religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i
dagens samhälle.

•

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla
jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv
förr och nu. Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i
olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för
olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

•

Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det
kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till
ämnet och använder några etiska begrepp 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 resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Kunskapskrav för betyget E i 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 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 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.

Du som lärare bestämmer själv under hur många lektioner ni ska jobba med
övningen och vad ni ska ha för tema. Om du inte har ett färdigt tema
rekommenderar vi att utgå från kursplanens centrala innehåll:
Religionskunskap 1-3,
Skapa en film om till exempel: Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och
ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
Religionskunskap 4-6,
Skapa en film om till exempel: Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet
och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
Religionskunskap 7-9,
Skapa en film om till exempel: Vardagliga moraliska dilemman. Analys och
argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
Ämnets syfte:
•

Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom
olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika
sätt. 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
• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån
etiska begrepp och modeller.

