
Röda tråden 

                                                                         Skyttorps skola, Vattholmaskolan, Pluggparadiset, Storvretaskolan och Ärentunaskolan                                     Reviderad: 2017-12-20 

 

Religion Åk 4 Åk 5 Åk 6 

Religioner 
och andra 
livsåskådning
ar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Berättelser från fornskandinavisk 
och äldre samisk religion. 

• Begreppen religion och 
livsåskådning. 

 

 

• Ritualer och religiöst motiverade 
levnadsregler samt heliga 
platser och rum i kristendomen 
och i de andra världsreligionerna 
islam, judendom, hinduism och 
buddhism. 

• Centrala tankegångar bakom 
ritualer, levnadsregler och heliga 
platser i kristendomen och de 
andra världsreligionerna, till 
exempel som de uttrycks i 
religiösa berättelser i Bibeln och 
andra urkunder. 

• Berättelser från fornskandinavisk 
och äldre samisk religion. 

• Begreppen religion och 
livsåskådning. 

 

 

• Ritualer och religiöst motiverade 
levnadsregler samt heliga 
platser och rum i kristendomen 
och i de andra världsreligionerna 
islam, judendom, hinduism och 
buddhism. 

• Centrala tankegångar bakom 
ritualer, levnadsregler och heliga 
platser i kristendomen och de 
andra världsreligionerna, till 
exempel som de uttrycks i 
religiösa berättelser i Bibeln och 
andra urkunder. 

• Berättelser från fornskandinavisk 
och äldre samisk religion. 

• Begreppen religion och 
livsåskådning. 

 

Religion och 
samhälle 
 

 

• Kristendomens betydelse för 
värderingar och kultur i det 
svenska samhället förr och nu. 
Kristna högtider och traditioner 

 

• Kristendomens betydelse för 
värderingar och kultur i det 
svenska samhället förr och nu. 
Kristna högtider och traditioner 

 

• Kristendomens betydelse för 
värderingar och kultur i det 
svenska samhället förr och nu. 
Kristna högtider och traditioner 
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med koppling till kyrkoåret, till 
exempel sånger och psalmer. 

 

• Hur spår av fornskandinavisk 
religion kan iakttas i dagens 
samhälle. 

 

med koppling till kyrkoåret, till 
exempel sånger och psalmer. 

 

med koppling till kyrkoåret, till 
exempel sånger och psalmer. 

 

Identitet och 
livsfrågor 
 

• 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 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vad religioner och andra 
livsåskådningar kan betyda 
för människors identitet, 
livsstil och grupptillhörighet 

 

Etik 
 

 

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

 

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

 

• Några etiska begrepp, till 
exempel rätt och orätt, jämlikhet 
och solidaritet. 
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Uppdelning av centralt innehåll i religion åk 4-6 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

• 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. 

 


