Planering i Religion: Judendom, Islam och Kristendomen
Förmågor att utveckla under arbetsområdet är:









Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar.
Kunna jämföra religionerna med varandra och nutid och visa på likheter och
skillnader
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av samhället
Kunna återberätta berättelser från olika religioner
Kunna redogöra för olika religiösa traditioner och högtider samt dess betydelse för
samhället.
Använda olika källor och omvandla informationen till egna vardagsord
Resonera om och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Kunna använda ämnesspecifika ord och begrepp i diskussioner och arbeten

Planering vecka 48-3:
Vecka
48
49

Religion
Introduktion: Vad är religion? Vad är livsåskådning?
Judendomen: Vi läser s. 14-33 Berättelser och händelser i gamla testamentet
och andra judiska texter, om tro och liv. Riter och högtider samt centrala
tankar inom judendomen.
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Islam: Vi läser s. 54-73 Berättelser om Muhammed och islams framväxt, om
koranen, tro och liv, riter och högtider.
Kristendomen: Vi läser s. 4-13. Berättelser från Nya testamentet, olika kristna
kyrkor, tro, liv, riter och högtider. religion- Begrepp och källor inom religionen
Helig plats: Vad har du för helig plats?
Lektionsuppgift: Välj två religioner och jämför dessa med varandra. Vad finns
det för likheter/skillnader?
Vi läser på instuderingsfrågorna som finns på nästa sida, samt avslutar
arbetet med en koll på judendom, Islam och kristendomen onsdag den 16
januari.
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2-3

Det som bedöms är förmågan att:
-

Analysera Kristendom, Judendom, Islam.
Analysera hur religioner påverkar och påverkas.
Resonera och reflektera i klassrummet.
Söka information och vara källkritisk

Instuderingsfrågor till den 16 januari:
1.Vilka symboler finns inom judendom, kristendom och islam?
2.Vilka heliga platser finns det inom de abrahamitiska religionerna?
3.Hur grundades de olika abrahamitiska religionerna och av vem/vilka?
4.Vilka olika högtider har man inom judendom, kristendom och islam?
5.Vilka moralregler finns det inom de abrahamitiska religionerna?
6.Vilka viktiga ceremonier (t.ex. dop) finns det inom världsreligionerna?
7.Jämför religionerna med varandra och vilka likheter och skillnader kan du se?
8.Hur ser de på begreppet Gud i stort? Likheter och skillnader?
9. Hur skapades världen enligt världsreligionerna?
10.Varför tror du att det blir konflikter mellan dessa religioner trots att de
grundar sig på samma historia?

