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Syfte
Under vårterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet ”Kristendom”, för att du
ska få lära dig att vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och
konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.
Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har
påverkat det svenska samhället och dess värderingar.
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.
I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga:
 Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar
och bruk inom dessa,
 Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i
samhället,


söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas
relevans och trovärdighet.

Bedömning
I arbetsområdet bedöms i vilken omfattning du kan:
 resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån
etiska begrepp och modeller,
 analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar
och bruk inom dessa,
 analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i
samhället,
 reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas
relevans och trovärdighet.
Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång och efter att
arbetsområdet har avslutats. Bedömningen kommer att grundas på diskussioner i

klassrummet, grupparbeten och eget arbete. Du kommer att få återkommande respons
på vad du kan utveckla vidare.
Undervisning
För att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att resonera och analysera behöver
du få kunskaper om kristendomen samt etik och moral. Därför kommer vi på lektionerna
att ha genomgångar, se filmer, diskutera i liten och stor grupp samt läsa faktatexter.
Dessutom kommer du att få arbeta tillsammans med kamrater för att gemensamt
diskutera uppgifterna.
Dokumentation
Det som du visar att du har lärt dig dokumenteras i ditt skriftliga omdöme i religion.

