Inga-Karin Eriksson
Lammhult skola

Lokal Pedagogisk planering
Europas grönaste stad

Ämne Religion
Arbetsområde Kristendomen
Årskurs 7
Beräknad tidsåtgång Cirka fyra veckor

Inledning – syfte
Eleven ska utnyttja sin förmåga att se hur människor lever med olika
religiösa traditioner och uttrycker sin tro på olika sätt.
Eleven ska även kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till
religiösa traditioner.

Mål från Lgr11
Eleven ska förstå de kristna centrala tankegångarna och ursprung, hur
dessa har uppkommit och spritts geografiskt.

Konkreta mål för eleverna
Du kommer att utveckla din förmåga och ta ställning och reflektera över:
 Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt
olika tolkningar och bruk inom dessa.
 Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden
och skeende i samhället.
 Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
 Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och
värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

Undervisning
 Under lektionerna kommer vi att diskutera de olika begreppen som
tillhör ämnet, den tidens moraluppfattning och värderingar.
 Du kommer att lära dig hur Romarriket påverkade Palestina.
 Du kommer att få kunskap om hur Jesus levde och om hans
gärning, död och uppståndelse och hur hans lära spred över
världen och dess konsekvenser som vi kan se även i vår egen tid.
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 Du kommer att se filmer som rör detta ämne och fördjupa dina
kunskaper .
 Du kommer att få vissa hemuppgifter.

Bedömning
Följande kommer att bedömas:
 Din förmåga att reflektera och diskutera frågor som rör ämnet
under samtliga lektioner.
Din förmåga att skriftligt redovisa dina kunskaper i ämnet.
Betyg E
Du har grundläggande kunskaper om kristendomen.
Du kan formulera ställningstagande med enkla motiveringar.
Du kan beskriva och ge exempel på hur Jesu lära visar sig i vår religion
och tankesätt både muntligt och skriftligt.
Betyg C
Du har goda kunskaper om kristendomen.
Du kan formulera ställningstagande med utvecklade motiveringar.
Du förklarar och visar på samband på hur Jesu lära visar sig i vår religion
och tankesätt både muntligt och skriftligt.
Betyg A
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen.
Du kan formulera välutvecklade och nyanserade ställningstagande.
Du förklarar och visar på ett mönster som binder samman Jesu lära, vår
religion och tankesätt samt drar paralleller till andra religiösa uttryck både
muntligt och skriftligt.

