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KUNSKAPSVERKET RELIGION - KORTVERSION
Det här är en kortversion av poddserien Kunskapsverket religion. För lärarhandledning och
arbetsblad, gå till originalversionerna av programmen.
Förutom denna kortversion finns följande versioner av varje avsnitt:
• Kunskapsverket religion, originalversionen, cirka 20 min.
• Kunskapsverket religion - unga berättar, reportage med unga personer från olika religioner, 2 min.
Om serien
Här får lyssnaren möta historiska och mytologiska personer och gestalter kopplade till olika religioner och
livsåskådningar. I varje avsnitt möter vi en person, känd eller okänd, och genom dennes ögon får vi ta del
av religionen och den personliga historien. De tjugo avsnitten innehåller korta dramatiseringar som varvas
med studiosamtal där Sara Törneman, lärare i religionskunskap, och Siri von Malmborg, programledare,
beskriver och förklarar allt från den aktuella religionens eller livsåskådningens centrala tankar och
historiska utveckling till dess betydelse för individ och samhälle i olika tider. Varje avsnitt avslutas med ett
kort reportage där en ung människa som lever i Sverige idag berättar om sin personliga tro eller
livshållning. Syftet med serien är att genom engagerande berättelser fånga elevernas intresse och ge dem
ökad kunskap och en mer komplex bild av religion.
Avsnitt
Det finns tre avsnitt om vardera en av de fem världsreligionerna. I de fem återstående avsnitten behandlas
en religion eller livsåskådning per avsnitt. Serien består av 20 fristående originalavsnitt som är cirka 6
minuter.
1. Sara, judendom
2. Moses, judendom
3. Hanna Arendt, judendom
4. Jesus, kristendom
5. Desmond Tutu, kristendom
6. Drottning Kristina, kristendom
7. Fatima, islam
8. Rumi, islam
9. Malcolm X, islam
10. Shiva, hinduism
11. Prins Arjuna, hinduism
12. Mirabai, hinduism
13. Siddharta Gautama, buddhism
14. Chandra (Khun Yay), buddhism
15. U Gambira, buddhism
16. Guru Nanak, sikhism
17. Tage Danielsson, humanism
18. Arne Naess, ekosofi
19. Zarathustra, zoroastrismen
20. Floden Whanganui, naturreligioner
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