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De 7 dödssynderna
vad är en synd och varför
Ämne: svenska, livskunskap, religion
År: 8-9, gymn, vux
Lektionstyp: Eget arbete, reflektion, diskussion, argumentation, skrivuppgift.
Lektionsåtgång: 2- 5 lektioner

Introduktion
För att komma igång med arbetet kan någon av de här
övningarna vara till hjälp:
1. Rita en skala från 1 till 10, där 10 är värst och 1 är
minst dåligt.
Vad är det allra värsta man kan göra? Skriv in det under
10.
Fyll sedan på med andra dåliga saker man kan göra som
passar in på olika platser på skalan.
2. Vad menas med att synda? På hebreiska betyder ordet
att missa målet. Men vi använder det också i meningen
”Det var synd att du inte kunde gå på festen.”
eller ”Det är synd om honom som har tappat sin mobil.”
Prata om olika betydelser och användningar av ordet synd.
3. I katolska katekesen står att en synd är en dödssynd om tre villkor uppfylls samtidigt:
”En synd är en dödssynd om den har något allvarligt som objekt, och om den begås vid fullt
medvetande och med full avsikt” Det är alltså ett allvarligt brott, som man vet om är ett
brott men ändå gör.
Om man gör något dåligt utan att veta om vilka konsekvenser det får, är det ok då?
Spelar det någon roll vem som begår ett brott mot vem?
Är det till exempel värre att begå ett brott mot någon man känner?
4. De sju dödssynderna är girighet, lättja, frosseri, avund, vrede, högmod och vällust.
Känner gruppen till orden och vet vad de betyder?
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Samtala och skriv om novellerna
Om de läser novellerna individuellt eller om hela klassen läser samma novell kan var och
en skriva ned vad de tänkte om novellen. Var det något som de uppskattade, något som var
dåligt eller tråkigt, var det något som de skulle vilja diskutera vidare?
Om ni vill ha hjälp att komma igång med ett samtal kan frågorna vara till hjälp. De kan
också fungera som en skrivuppgift.

Kvarteret Gamen
Nästan alla är giriga på något sätt, vem tycker ni är mest girig i novellen?
Om mormor hade haft pengarna, tror ni att hon hade köpt lägenheten då?

Uppdraget
Vad gör huvudpersonen istället för att skriva?
Är det några av de sakerna som ni tycker var bra att göra?

Om man var en björn
Borde morsan hindra Alex från att gå och handla med farsan?

Ska vi spela schack?
Hur skulle Bengt kunna göra för att få spela schack med någon?
Är Göran en schysst kompis?

Stormig natt
Vad är dåligt med att bli så arg som Tommy blir?
Är det något bra med att bli så arg?

Sängen
När Andreas har gått säger Sven förlåt. Vad tror ni att han ber om förlåtelse för?
Vad tycker ni att han borde be om förlåtelse för?

Affären
Är det viktigt att vara trogen mot den man är tillsammans med? Är det viktigare när man är
gift och har barn?
Varför tror ni att Nicholas fru lämnar honom?

Värsta synden
Dela upp gruppen i 7 grupper och låt varje läsa en novell.
Låt dem prata om novellen i grupper och sedan tävla med de andra om vem som har den
värsta synden.

Skrivuppgift
Låt de som läst samma novell prata om hur de andra i novellen förutom huvudpersonen
har upplevt händelserna. Låt Gun Holmberg, farsan, Göran eller Sara berätta om vad som
hände. Tänk på att det som är en stor händelse för någon kan gå en annan helt förbi. De
personerna behöver heller inte alls veta lika mycket som vi vet som har läst novellen.

