Självutvärdering – svensk kristendom, frikyrkor och nya religiösa rörelser
Du har kunskaper om kristendomen
och de andra världsreligionerna och
visar det genom att centrala
tankegångar, urkunder och
konkreta religiösa uttryck och
handlingar inom religionerna.

Du kan utifrån undersökningar om
hur religioner kan påverkas av och
påverka samhälleliga förhållanden
och skeenden beskriva samband
med underbyggda resonemang.

Du kan söka information om
religioner och andra livsåskådningar
och använder då olika typer av
källor på ett fungerande sätt
samt underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans

E

C

A

Du känner till huvuddragen i den
svenska kristendomens utveckling.
Du känner till några moderna religiösa
rörelser och deras praktik.
Du kan beskriva innebörden av
begreppen pietism, väckelserörelse,
religionsfrihet, statskyrka och
sekularisering.

☐

Du förstår innebörden av begreppet
Kristen etik.
Du kan ge exempel på olika etiska
ståndpunkter.

☐

Du känner till huvuddelen av den
svenska kristendomens utveckling.
Du känner till några moderna
religiösa rörelser och deras praktik
och kan ge exempel på likheter och
skillnader mellan dem.
Du kan beskriva innebörden av
begreppen pietism, väckelserörelse,
religionsfrihet, statskyrka och
sekularisering och sätta dem i ett
sammanhang.

Du känner till merparten av den
svenska kristendomens utveckling.
Du känner till några moderna religiösa
rörelser och deras praktik och kan
resonera om deras gemensamma
mönster och olikheter.
Du kan beskriva innebörden av
begreppen pietism, väckelserörelse,
religionsfrihet, statskyrka och
sekularisering och kan använda dessa
och andra begrepp för att fördjupa
dina resonemang.

☐
☐

☐

Du kan koppla ihop kristen etik med
olika kristna rörelser.
Du kan ge exempel på olika
moderna kristna rörelsers etiska
ståndpunkter.

Du kan förklara orsaker till
frikyrkorörelsens framväxt.
Du kan redogöra för huvuddragen i
utvecklingen från svensk reformation
till religionsfrihet.
Du kan ge exempel på hur olika
moderna religiösa rörelser kan
påverka människors liv.

☐ Du kan förklara orsaker till

Du kan självständigt söka och
sammanställa information om religiösa
rörelser i form av en presentation.
Du kan redogöra för de källor du använt
och motivera varför du använt dem.
Du kan redogöra för de källor du använt
och motivera varför dessa är eller inte är
trovärdiga och relevanta.

☐ Du söker information i flera olika källor
och sammanställer dessa i form av en
presentation.
☐ Du redogör för de källor du använt och
argumenterar för ditt val av källor.
☐ Du kan redogöra för de källor du
använt och argumentera för varför
dessa är trovärdiga och relevanta.

frikyrkorörelsens framväxt med olika
☐ exempel.
Du kan förklara huvuddragen i
utvecklingen från svensk
reformation till religionsfrihet med
☐ relevanta exempel.
Du kan jämföra hur olika moderna
religiösa rörelser kan påverka
människors liv med exempel.

☐
☐

☐

☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐
☐

Du kan resonera om olika moderna
kristna rörelsers etiska ståndpunkter
och likheter och skillnader mellan
dem.

☐
☐

☐

☐

Du kan resonera om orsaker till
frikyrkorörelsens framväxt med olika
exempel och jämförelser.
Du kan resonera om huvuddragen i
utvecklingen från svensk reformation
till religionsfrihet och jämföra denna
med övrig historisk utveckling.
Du kan resonera om och förklara hur
olika moderna religiösa rörelser kan
påverka människors liv och göra
jämförelser.

☐

Du söker information i flera olika källor
och sammanställer dessa i form av en
presentation.
Du argumenterar för ditt val av källor
och motiverar att du avstått från andra
källor.
Du argumenterar för dina källors
relevans och trovärdighet och
problematiserar ditt val.

☐

☐

☐

☐

☐

