Enkelt om religion
Enligt LGR 11 och kursplanen i Religionskunskap ska eleverna
i årskurs 1 - 3 arbeta med:
•
•
•
•

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom,
islam och judendom.
Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt
några av de vanligaste psalmerna.

I läromedlet Enkelt om religion presenteras enkla och
tydliga texter som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11.
Eleverna får läsa om judendom, kristendom och islam.
De får bl a lära känna de tre religionernas högtider, symboler,
berättelser, heliga böcker och platser. Eleverna får även läsa om
kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden samt psalmer.
I läromedlet finns texter och uppgifter om Livsfrågor och religion, Heliga böcker,
Judendom - Gamla Testamentet: Abraham, Josef, Mose, De tio budorden,
David och Goljat, Templet i Jerusalem, Sabbaten och synagogan, Högtider,
Kristendom - Nya Testamentet: Jesus födelse, liv, död och uppståndelse,
Psalmer, Kristendomen, kyrkan och skolan, Kyrkan, Högtider under året,
Islam - Muhammeds liv, ängeln Gabriel, Bön, vilodag och fasta, Högtider,
Moskén samt Vallfärden till Mekka.
I Enkelt om religion finns både illustrationer och fotografier
med förklarande bildtexter, som ger eleverna ett tydligt bildstöd.
Eleverna utvecklar sin kunskap om de tre religionerna, som har
samma rötter, delvis samma berättelser, men även mycket annat
gemensamt. Samtidigt som de förstås också skiljer sig åt.
De utvecklar även sitt språk och sina begrepp då de arbetar med
de nyckelord som lyfts fram i texterna.
Läromedlet passar bra för undervisningen på lågstadiet. Det är även
lämpligt för specialundervisning för elever med särskilda behov samt
för nyanlända elever som behöver träna vanligt förekommande ord och
ämnesbegrepp.
Varje kapitel avslutas med elevuppgifter som lyfter fram samhällsvetenskapliga
och religiösa sammanhang, ord och fraser.
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