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OM KUNSKAPSVERKET RELIGION 
I poddserien Kunskapsverket religion 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. 
 
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 25 
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 

 
Förutom originalserien finns följande versioner av varje avsnitt:  

• Kunskapsverket religion - kortversion, en summering av originalversionen, 6 min.  
• Kunskapsverket religion - unga berättar, reportage med unga personer som tillhör olika religioner, 

2 min.  
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Målgrupp och syfte 

Kunskapsverket Religion vänder sig primärt till lyssnare i åk 7–9, men lämpar sig även för gymnasiets 
kurser Religion 1 och Religion 2.  
Poddserien är tänkt att fungera både som inspiration, uppstart eller fördjupning i ämnet 
religionskunskap. Programmen är kopplade till kursplanen i religionskunskap åk 7 – 9, men somliga 
avsnitt kan med fördel även ingå i andra ämnen så som samhällskunskap, historia eller svenska. Se 
kopplingar till centralt innehåll på sid. 19.  
 
Syftet med serien är att levandegöra några historiskt eller mytologiskt betydelsefulla individer och 
skeenden inom olika religioner och livsåskådningar. Serien vill också ge eleverna förståelse för olika 
aspekter av levd religion och livsåskådning. Urvalet i serien bygger på en önskan om att låta lyssnaren 
möta intressanta och spännande personer, gestalter och livsöden som alla på ett eller annat sätt har haft 
betydelse för både sina samtida, och även sina framtida, medtroende eller anhängare inom respektive 
religion eller livsåskådning. Serien synliggör olika religiösa traditioner och visar hur människors tro och 
övertygelse påverkar deras sätt att leva och de val de gör i livet. Serien vill väcka intresse för de olika 
religionernas och livsåskådningarnas ursprung. Den vill visa likheter och skillnader mellan olika religiösa 
traditioners syn på livsfrågor samt belysa olika aspekter av samspelet mellan religion/livsåskådning och 
individ/samhälle i såväl vår tid som i historisk tid. 
 

Kunskapsverket religion och Kunskapsverket historia 

Poddserien Kunskapsverket religions syskonserie Kunskapsverket historia har också ett antal avsnitt som 
på olika sätt knyter an till religionsämnet. Här följer några förslag på hur avsnitt ur Kunskapsverket 
Religion kan kombineras med avsnitt ur Kunskapsverket Historia. 
 

Kunskapsverket Religion Kunskapsverket Historia Ämnen att diskutera 

Hanna Arendt Anne Frank judisk identitet, Förintelsen, motstånd 

Desmond Tutu Nelson Mandela rasism, apartheid, tron på förlåtelse 

Floden Whanganui Samernas historia ursprungsfolk, naturreligion 

U Gambira Mahatma Gandhi icke våld (ahimsa), protest, motstånd 

Tage Danielsson 

Arne Naess 

Elin Wägner livsåskådning, människans roll, visionen 

om ett annat samhälle 

Arne Naess Samernas historia natur och människa, miljöfrågor 

Malcolm X, Rumi Iranska revolutionen fundamentalism, olika religiösa 

tolkningar, sharialagar 

Malcolm X, Desmond Tutu Katarina Taikon 

Nelson Mandela 

rasism 
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OM LÄRARHANDLEDNINGEN 
 
I den här handledningen får du förslag på olika sätt att använda Kunskapsverket Religion i 
undervisningen. Oavsett om du väljer att arbeta med enstaka avsnitt eller om du vill använda flera avsnitt i 
serien i samband med ett ämnesövergripande eller tematiskt arbete, är det några saker som kan vara bra att 
tänka på innan eleverna lyssnar. 
 

Vilka förkunskaper har eleverna? 
Förkunskaperna kan variera mycket inom en elevgrupp, både de ämnesmässiga kunskaperna och 
språkkunskaperna, liksom elevernas möjlighet att ta till sig formatet i en podd. Ta reda på vilka 
förkunskaper eleverna har kring den aktuella religionen eller livsåskådningen. Fundera igenom vilka ord 
och begrepp du kan behöva lyfta med eleverna innan de lyssnar. Är dina elever vana lyssnare? Eller har de 
precis upptäckt audio som format och har svårt att behålla koncentrationen utan det stöd av rörlig bild 
som de är vana vid? Samtala om vad de kan behöva för att bibehålla sin koncentration när de lyssnar. För 
somliga kan det underlätta att lyssna med hörlurar. Andra kan behöva blunda och lägga ner huvudet på 
bänken. Många lyssnar bättre om de får möjlighet att anteckna, rita eller har stödfrågor som hjälper dem 
att hålla fokus. Sådana frågor hittar du i arbetsbladen till respektive avsnitt. Var lyhörd för elevernas behov 
och passa på att samtala om att vi behöver kunna ta till oss och förstå kunskap och information från källor 
som vänder sig till olika sinnen. Förklara programmets uppbyggnad, berätta att det pendlar mellan 
dramatiseringar och studiosamtal. Vana lyssnare och lyssnare med goda förkunskaper uppfattar 
antagligen utan svårighet när dramatiseringen slutar och studiosamtalet tar vid, men kom ihåg att alla dina 
elever kanske inte är där än. Ge alla elever god möjlighet att följa med i programmet genom att läsa texten 
om vad avsnittet handlar om tillsammans innan ni lyssnar. Berätta också var och när avsnittets 
dramatisering utspelar sig. 
 
 

Inspiration, introduktion eller fördjupning? 
Hur du väljer att arbeta med Kunskapsverket Religion beror på vilket syfte du har med undervisningen. 
Många avsnitt i serien fungerar utmärkt som introduktion till ett arbetsområde om en religion eller 
livsåskådning. Andra passar bättre för lyssnare som redan har bekantat sig med den aktuella 
livsåskådningen eller religionen. Låt eleverna veta varför de ska lyssna: Ska de lära känna personen i 
dramatiseringen eller ta till sig fakta om religionen eller livsåskådningen genom studiosamtalen? Ska de 
lyssna på fler avsnitt inom ett tema eller ligger fokus på ett eller flera avsnitt om en särskild religion? 
Svaren på de frågorna underlättar för eleverna att fokusera på de delar av programmet som har störst 
betydelse för syftet med att de lyssnar. Om du vill att eleverna ska kunna återberätta eller svara på frågor 
om innehållet i de avsnitt de lyssnar till, bör du genomföra lyssningen på ett sätt som ger alla elever 
möjlighet att prestera väl. Förbered alltid lyssningen genom att presentera några av de ord och begrepp 
som har betydelse för innehållet i avsnittet. Det finns ord- och begreppslistor i arbetsbladen till varje 
avsnitt.  
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Syftet med dramatiseringarna är att väcka engagemang och inlevelse. Det kan därför vara bra att ge 
eleverna möjlighet att lyssna en gång på programmet med fokus på dramat och utan krav på prestation. 
De kan sedan lyssna ytterligare en gång, men då med målet att inhämta kunskap och fakta ur det som sägs 
i studiosamtalen. Den första lyssningen kan de till exempel göra på egen hand; en läxa/hemuppgift som är 
tydligt avgränsad i både tid och omfång. 
 
Kortversionen av avsnitten samt de fristående reportagen kan du använda om du väljer att låta eleverna 
arbeta med programmen som del av en fördjupande uppgift. Använd dem som repetition eller låt alla i 
gruppen ta del av de korta programmen medan bara somliga fördjupar sig i det längre avsnittet. 
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SÅ HÄR KAN DU ARBETA MED SERIEN 

Förslag på hur du kan arbeta med avsnitten före och/eller 
efter lyssnandet 

• Gör en gemensam tankekarta med vad eleverna vet och känner till om den person och/eller 
den religion som gestaltas i avsnittet. 

• Använd ett digitalt interaktivt presentationsprogram, till exempel Mentimeter, Socrative eller 
AhaSlides och låt eleverna reagera direkt under lysningen på valda delar av programmet. På så 
sätt kan du fånga upp vad de uppfattar och hur de tolkar det de hör. 

• Låt eleverna skriva korta faktarutor om den aktuella religionen eller livsåskådningen innan de 
lyssnar för att fånga upp vad de redan kan och vet om den. 

• Skriv ett brev till den som gestaltas i avsnittet. Avsändaren kan vara eleven själv som genom 
brevet uttrycker vad de är fortsatt nyfikna på att veta mer om och förstå gällande den aktuella 
personen, religionen eller livsåskådningen. De kan också välja att vara en fiktiv person som på 
något vis finns i den gestaltades närhet. Till exempel Hagar som skriver till Sara eller en militär 
som skriver till U Gambira.  

• Be eleverna att bildsätta avsnittet eller sammanfatta avsnittet i text och bild. Antingen i form 
av ett stillbildscollage (glöm inte att påminna eleverna om upphovsrätten och var det går att 
hitta fria bilder) eller genom att göra en presentation som sammanfattar de olika delarna av 
avsnittet. 

• Skriv en krönika om en religiös fråga eller konflikt där eleven använder den som gestaltas i 
avsnittet som inspiration eller exempel. 

Förslag på hur du kan arbeta med avsnittens centrala 
begrepp  

• Gå igenom orden. Vilka är nya? Vad betyder de? Vilken religion eller livsåskådning är de kopplade 
till? 

• Ge orden ett passande sammanhang. Kom tillsammans på meningar där orden ingår. 
• Går det att hitta synonymer till orden? 
• Ta gärna hjälp av orden före lyssnandet för att förutsäga på vad programmet kan handla om. 
• Titta på orden igen, efter lyssnandet. I vilket sammanhang användes orden i programmet? 
• Sammanfatta avsnittet muntligt eller skriftligt med hjälp av de centrala begreppen. 
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Arbeta med avsnitten ett och ett  

I arbetsbladen till varje avsnitt finns en kort presentation av innehållet, förslag på platser att söka upp på 
en karta, viktiga ord och begrepp samt frågor som är tänkta som stöd både för kunskapsinhämtning och 
för samtal i klassrummet före och efter lyssning. 
 

Arbeta tematiskt med serien 

Gemensamt för alla religioner och livsåskådningar är att de vill ge människor svar på några av de stora 
livsfrågor som ställts sedan urminnes tider. Att jämföra och se likheter och skillnader mellan olika 
religioner och livsåskådningar samt att lyfta fram och visa att en lära eller ett trossystem inte alltid är 
detsamma som den levda religionen eller livsåskådningen är viktiga inslag i undervisningen i 
religionskunskap. I de teman som föreslås här ligger tyngdpunkten på att låta eleverna göra just sådana 
jämförelser.  Förhoppningsvis får de syn på att människor i alla tider och olika delar av världen, oavsett tro 
eller livsåskådning, har ställts eller ställs inför samma stora frågor i livet. 
 
 
Tema 1. Natur, människa och religion  
Tema 2. Religioner och livsåskådningar 
Tema 3. Kvinnliga förebilder 
Tema 4. Synen på gott och ont 
Tema 5. Synen på gud eller det gudomliga 
Tema 6. Identitet 
Tema 7. De som gick före 
Tema 8. Religionsfrihet och mänskliga rättigheter 
Tema 9. Att möta gud eller det gudomliga 
Tema 10. Etik och livsfrågor 
Tema 11. Försoning och förlåtelse 
Tema 12. Religion och samhälle 
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TEMAN 

Tema 1. Religioner och livsåskådningar 

 
Det finns tre avsnitt om vardera en av de fem världsreligionerna. I de fem återstående avsnitten behandlas 
en religion eller livsåskådning per avsnitt. Låt eleverna lyssna på samtliga avsnitt om en religion som 
utgångspunkt för att presentera den religionens mest centrala tankegångar. Uppmana dem att anteckna 
medan de lyssnar och säg att de gärna får ”knycka” formuleringar ur programmet och använda i sitt eget 
arbete. Samma arbetsgång fungerar naturligtvis lika bra för singelavsnittens religioner och livsåskådningar. 

Alternativ 1 

Be eleverna att utgå från följande för att skriva en kort faktatext och/eller förbereda en presentation.  

 

Alternativ 2 

Be eleverna utgå från följande frågeställningar för att i par spela in en fiktiv intervju mellan en journalist 
och en representant eller anhängare till den aktuella religionen eller livsåskådningen. 

Elevinstruktion  
• Berätta kortfattat om religionens eller livsåskådningens ursprung. 
• När uppstod den? Var fanns den först? Har den någon grundare? Har den någon urkund? 
• Vilka är de mest centrala tankegångarna i den religion du har valt? Redogör till exempel för: 

- synen på gud eller det gudomliga 
- synen på människan och hur vi ska leva 
- synen på livet efter döden 

• Beskriv någon eller några riter eller högtider som är viktiga i den religionen du har valt. 
• Tar programmen om den religion du har valt upp någon religiös eller etisk konflikt? Beskriv den 

och fundera på mellan vilka olika parter konflikten finns. Till exempel mellan olika grupper av 
anhängare, mellan individ och samhälle, mellan kyrka/samfund och samhälle, mellan den religiösa 
makten och de troende och så vidare. 

• Finns det olika riktningar inom den religion du har valt? Vilka? 

Elevinstruktion  
• Vilken religion eller livsåskådning är du anhängare av? 
• Berätta lite om din religions eller livsåskådnings ursprung och historia. 
• Vad skulle du säga är det mest centrala i din tro eller livsåskådning? Finns det till exempel någon 

trosbekännelse? 
• Vilken är din syn på gud eller det gudomliga? 
• Vilken är din syn på människan? 
• Vad tror du händer när vi dör? 
• Berätta, hur påverkas ditt sätt att leva av din tro eller livsåskådning? Vad gör du i din vardag för att 

uttrycka din tro eller övertygelse? 
• Berätta om någon rit eller högtid som är särskilt viktig för dig. 



Kunskapsverket religion - lärarhandledning 

8 
 

Tema 2. Natur, människa och religion 

 
Lyssna på avsnitten nedan och låt eleverna fundera tillsammans kring naturens betydelse inom olika 
religioner, i olika kulturer och för olika människor. 
 
Avsnitt: 

• Zoroastrismen 
• Arne Naess 
• Floden Whanganui 

 
 
 
  

Elevinstruktion  
 

Skogen, naturen och miljön betyder mycket för många människor. Skogsbad, meditation i 
naturen och ett stort engagemang i djurrätts- och miljöfrågor är några exempel. Lyssna på de 
tre avsnitten och försök att hitta likheter mellan dem. 
 
• Vilka likheter finns i synen på naturen i de tre avsnitten?  
• Har naturen någon religiös eller rituell betydelse för människor idag? Resonera och ge 

exempel. 
• Vad tycker du, kan ett starkt miljöengagemang eller exempelvis veganism vara en 

livsåskådning? 
• Varför tror du att intresset för till exempel skogsbad och meditation i naturen har ökat? 

(Vad är skogsbad? Ta reda på det om ordet är nytt för dig.) 
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Tema 3. Kvinnliga förebilder 

 
Lyssna på två eller flera av avsnitten nedan och samtala om betydelsen av kvinnliga förebilder i religiösa 
sammanhang. 
 
Avsnitt: 

• Sara, judendom 
• Fatima, islam 
• Nanki, sikhism 
• Mira Bai, hinduism 
• Chandra (Khun Yay), buddhism 
• Drottning Kristina, kristendom 

 

 
 
 
 
  

Elevinstruktion  
 

Historiskt har de flesta samhällen i världen varit patriarkala. Det betyder att män har haft mer 
makt och högre värde än kvinnor. Även i religiösa sammanhang har männen bestämt mer än 
vad kvinnor har gjort. Man skulle kunna tro att det beror på något som står i urkunderna, 
religionernas heliga skrifter, men så är det nästan aldrig. Bristen på jämställdhet handlar nästan 
alltid om tolkningar av religionen. Inom till exempel buddhismen och sikhismen är jämlikhet 
mellan könen en viktig och central tanke. Lyssna på några av avsnitten om kvinnor som har 
haft betydelse i några olika religioner och livsåskådningar. 
 

• Hittar du några likheter mellan kvinnorna i avsnitten? 
• Är det viktigt att lyfta fram kvinnor i den religiösa historien? Vad tycker du? Motivera.  
• Om du hade fått möjlighet att göra ett program till i den här serien som skulle handla 

om en kvinna; vem hade du valt och varför? 
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Tema 4. Synen på gott och ont 

 
Lyssna på avsnitten nedan och lyft frågor som rör gott och ont och vad ondska är. I de föreslagna 
avsnitten berörs de frågorna både i dramatiseringarna och i studiosamtalen. Låt gärna eleverna ta reda på 
mer om personerna i avsnitten med fokus på deras syn på frågor om ont och gott. 
 
Avsnitt: 

• Chandra (Khun Yay), buddhism 
• Malcolm X, islam 
• Hanna Arendt, judendom 
• Desmond Tutu, kristendom 

 

 

  

Elevinstruktion  
 
Nästan alla religioner och livsåskådningar vill ge människor svar på frågor som handlar om gott och 
ont. Vad är ondska och varför finns det? Hur kan en gud eller högre makt som är allsmäktig, alltså 
bestämmer allt, tillåta ondska? Varför väljer en människa ibland att göra ont i stället för gott? De 
här och liknande frågor har personerna du får möta i de här avsnitten tagit ställning till på olika 
sätt. 
 

• Finns det några skillnader mellan de asiatiska trossystemen/livsåskådningarna (ex. 
hinduism, buddhism, taoism) och de abrahamitiska (ex. judendom, kristendom, islam) i 
synen på gott och ont? Ge några exempel. 

• Vad är det som gör att personerna i de fyra avsnitten väljer eller tvingas att börja reflektera 
kring frågor som rör ont och gott? Resonera om hur de händelserna verkar ha påverkat 
deras tro. 

• I alla tider har människor försökt att förstå och förklara varför en allsmäktig gud, en gud 
som har all makt, kan tillåta ondska. Den frågan kallas teodicé-problemet. Ta reda på mer 
om teodicé-problemet. Vilka olika svar har människor gett på frågan om hur gud kan tillåta 
det onda? 
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Tema 5. Synen på gud eller det gudomliga 
 
Lyssna på några av avsnitten nedan i samband med att eleverna jämför synen på gud i olika religioner och 
livsåskådningar. 
 
Avsnitt: 

• Floden Whanganui, naturreligioner 
• Arne Naess, ekosofi 
• Shiva, hinduism 
• Prins Arjuna, hindusim 
• Jesus, kristendom 
• Moses, judendom 
• Tage Danielsson, humanism 
• Rumi, islam 
• Chandra (Khun Yay), buddhism 

 

 

 
  

Elevinstruktion  
 
Det finns många olika ord och begrepp som används för att beskriva religioners eller individers 
olika sätt att se på gud eller det gudomliga. Synen på gud eller det gudomliga inom en religion eller 
livsåskådning är ofta av stor betydelse både i religionens eller livsåskådningens lära och för dess 
anhängare. 
 

• Ta reda på och förklara vad orden betyder: monoteism, polyteism, panteism, animism. 
• Ta reda på och beskriv vilken syn på gud en person som är ateist, agnostiker eller deist har. 
• Lyssna på några avsnitt och berätta vad du får reda på om synen på gud i de religioner eller 

livsåskådningar avsnitten handlar om. 
• Beskriv vilken relation personerna eller gestalterna i avsnitten har till gud eller det 

gudomliga. Exempel: Hur möts gud och människa? Vilka känslor finns i det mötet?  
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Tema 6. Identitet 

 
Lyssna på några av avsnitten nedan i samband med att eleverna reflekterar kring begreppet identitet. 
Förutom den självklara påverkan på en persons identitet som en stark tro eller livsåskådning kan ha, 
formas vår identitet också i hög grad av de värderingar och etiska och moraliska regler som är normerande 
i samhället där vi växer upp. I de föreslagna avsnitten möter lyssnaren flera personer som själva har valt – 
eller tvingats välja – att på olika sätt bryta mot det omgivande samhällets normer eller förväntningar. Låt 
eleverna resonera kring hur de tror det kan ha påverkat de gestaltades identitet och vilken roll deras 
religion eller livsåskådning har spelat i det sammanhanget. 
 
Avsnitt: 

• Malcolm X, islam 
• Hanna Arendt, judendom 
• Arne Naess, ekosofi 
• Drottning Kristina, kristendom 
• Prins Arjuna, hinduism 
• Sara, judendom 
• Jesus, kristendom 

 

 

  

Elevinstruktion  
 
Vem du är, din identitet, beror på en mängd faktorer, orsaker. Vår identitet är kopplat till sådant vi 
inte kan påverka –kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, vår fysiska kropp och så vidare – och till 
sådant vi kan påverka – värderingar, tro eller livsåskådning, intressen, vilka vi umgås med, val vi gör 
i livet och så vidare. 
 

• Vilken religiös identitet har personerna i avsnitten du har lyssnat på? Har deras religiösa 
identitet format dem som personer? Ge exempel. 

• På vilket sätt har personernas tro- och/eller livsåskådning påverkat deras val i livet? Ge 
exempel. 

• På många platser i världen finns det människor som hotas, förföljs eller dödas på grund av 
sin tro eller livsåskådning. I Sverige råder religionsfrihet, ändå väljer en del att dölja sin tro 
eller livsåskådning. Vad tror du att det beror på?  

• Hur tror du att en människas identitet påverkas av att inte kunna leva öppet med vem man 
är? 
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Tema 7. De som gick före 

 
Lyssna på avsnitten nedan och samtala om hur nya rörelser, livsåskådningar, religioner eller samhällen 
uppstår. 
 
Avsnitt: 

• Fatima, islam 
• Zarathustra, zoroastrismen 
• Arne Naess, ekosofi 
• Siddharta Gautama, buddhism 
• Jesus, kristendom 
• Moses, judendom 
• Guru Nanak/sikhism 

 
 
 

 

 
 
  

Elevinstruktion  
 
När nya rörelser, livsåskådningar, religioner eller samhällen växer fram finns det nästan alltid en 
eller flera personer som ”går före” andra och visar vägen. Ibland blir de personerna utsatta för hot 
och hat eller ses som konstiga eller farliga. Nya tankar och rörelser växer ofta fram som en kritik 
mot något i samhället eller i en tro. 
 

• Har personerna i avsnitten några likheter med varandra? Ge exempel. 
• Personerna i de här avsnitten vände sig ibland emot saker i de religioner eller samhällen där 

de levde. Ge några exempel på vad de kritiserade. 
• Vad tror du krävs av en person för att hen ska vara den som går före andra eller berättar om 

nya tankar? 
• Hur bemöttes personerna i avsnitten av sin samtid och omvärld? Ge gärna exempel. 
• Känner du till någon religion eller livsåskådning som har grundats, växt eller fått nya 

anhängare i nutid, från 1970-talet fram till idag? 
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Tema 8. Religionsfrihet och mänskliga rättigheter 

 
Lyssna på de föreslagna avsnitten nedan och diskutera religionsfrihet och mänskliga rättigheter. 
 
Avsnitt: 

• Desmond Tutu, kristendom 
• Tage Danielsson, humanism 
• Floden Whanganui, naturreligioner 
• U Gambira, buddhism 

 
 
 

  

Elevinstruktion  
 

• Religionsfriheten är inskriven i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Ta reda på hur 
begreppet religionsfrihet definieras där. 

• På vilket sätt handlar avsnitten om religionsfrihet och mänskliga rättigheter? 
• Ser du några likheter mellan berättelserna i de fyra avsnitten? Ge exempel! 
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Tema 9. Att möta gud eller det gudomliga 

 
Lyssna på ett eller flera av de föreslagna avsnitten nedan. Samtala om vilka olika vägar troende människor 
har för att komma i nära kontakt med det de tror på. Lyft frågor om uppenbarelser, gudsnärvaro och 
mystiker inom olika religioner. Bön, meditation, askes, dans, musik, poesi, yoga är några av alla de vägar 
eller sätt som troende använder för att nå fördjupad kontakt med den eller det de tror på. 
 
Avsnitt  

• Sara, judendom 
• Mirabai, hinduism 
• Chandra (Khun Yay), buddhism 
• Mose, judendom 
• Jesus, kristendom 
• Prins Arjuna, hinduism 
• Rumi, islam 

 
 

 

 
  

Elevinstruktion  
 
Troende inom alla religioner använder olika sätt för att nå kontakt med den eller det de tror på. 
Det kan vara genom religiösa ritualer som de utför tillsammans med andra i en kyrka eller ett 
tempel eller genom att utöva och praktisera ritualer på egen hand. I nästan alla religioner finns det 
också exempel på människor som får uppenbarelser. Det betyder att de hör eller ser gud eller det 
gudomliga. 
 

• Vilka tekniker eller metoder använder personerna i avsnitten för att komma i kontakt med 
det gudomliga. Ge exempel. 

• Vad innebär mystik? Vad vill en mystiker uppnå? 
• Bön, meditation och olika slags askes, alltså att avstå från till exempel mat och dryck (fasta), 

och sex (celibat) förekommer i många religioner. Diskutera och ge exempel utifrån 
avsnitten på vilka positiva upplevelser eller effekter de handlingarna kan ha för individen. 
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Tema 10. Etik och livsfrågor 

 
Lyssna på avsnitten i samband med att eleverna arbetar med etik och moral. Tillämpa och pröva olika 
etiska modeller på de etiska och moraliska frågor som är centrala i avsnitten. 
 
Avsnitt: 

• Moses, judendom (Är det rätt att döda?) 
• Prins Arjuna, hinduisma (Är det rätt att döda?) 
• Desmond Tutu, kristendom (Kan man alltid ge och få förlåtelse?) 
• Chandra (Khun Yay), buddhism (Kan man alltid ge och få förlåtelse?) 

 
 

 

  

Elevinstruktion  
 

• Lyssna på avsnittet om Moses och avsnittet om prins Arjuna. Diskutera och analysera 
frågan: Är det rätt att döda? 

• Lyssna på avsnittet om Desmond Tutu och avsnittet om Chandra (Khun Yay). Diskutera 
och analysera frågan: Är det alltid rätt att ge eller få förlåtelse? 
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Tema 11. Försoning och förlåtelse 

 
Lyssna på avsnitten nedan och diskutera begreppen försoning och förlåtelse. 
 
Avsnitt: 

• Jesus, kristendom 
• Desmond Tutu, kristendom 
• Hanna Arendt, judendom 
• Chandra (Khun Yay), buddhism 
• Prins Arjuna, hinduism 
• Malcolm X, islam 

 
 

 

 
  

Elevinstruktion  
 
Försoning, bot, bikt och förlåtelse är begrepp som är centrala i nästan alla religioner och 
livsåskådningar. 
 

• Slå upp orden försoning, bot, bikt och förlåtelse och ta reda på vad de betyder. Är de 
synonymer eller har de olika betydelser? 

• Lyssna på några valfria avsnitt. Vad söker eller ger personerna som skildras i de avsnitten 
förlåtelse för? Berätta och förklara. 

• Går allt att förlåta? Lyssna på avsnitten om Desmond Tutu och Hanna Arendt och 
diskutera vad det är som gör att de är beredda att förlåta de grymma handlingar som de sett 
andra utsättas för. 

• I Sverige och många andra länder har regeringen offentligt bett om ursäkt för övergrepp 
som skett under historien. Så kallade vitböcker där olika former av övergrepp och 
diskriminering lyfts och erkänns blir allt vanligare. Ta reda på mer om sådana vitböcker 
och ge exempel på några av dem. 

• Vad betyder försoning och förlåtelse för dig? Tror du att andra kan se på försoning och 
förlåtelse på något annat sätt? Resonera om olika sätt att se på försoning och förlåtelse. 

• Hur tror du det påverkar en människa att leva med en hotbild mot sig så som till exempel 
många judar gör? 
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Tema 12. Religion och samhälle 

 
Lyssna på avsnitten och låt eleverna diskutera religionens roll i politiska och samhälleliga konflikter. 
 
Avsnitt: 

• U Gambira, buddhism 
• Malcolm X, islam 
• Desmond Tutu, kristendom 
• Hanna Arendt, judendom 

 
 

 

  

Elevinstruktion  
 
Religioner och samhällen utvecklas och förändras nästan alltid i relation till varandra. De är på 
olika sätt sammankopplade med varandra och påverkar varandra på olika sätt. I vissa samhällen 
påverkas politiken till exempel av vad religiösa företrädare tycker i olika frågor, i andra spelar 
religiösa värderingar en mycket mindre roll. 
 

• Vilken roll spelar religion och tro i de samhällen som avsnitten handlar om? Ge exempel. 
• Vilken betydelse har religion och tro för personerna i avsnitten? Vilken roll spelar deras tro 

eller livsåskådning (religiösa eller icke-religiösa syn på livet) för deras val att engagera sig i 
frågor som rör politik och samhälle? Ge några exempel. 

• Finns det några likheter mellan de olika frågor eller konflikter som personerna i avsnitten 
väljer att engagera sig i? Vilka likheter ser du? 

• Hur tror du att människor påverkas av att leva i ett samhälle där den politiska makten inte 
har samma värderingar som de själva har? Eller i ett samhälle där den politiska makten inte 
godkänner värderingarna i den religion de är anhängare av? 

• Resonera kring vilka svårigheter eller konflikter det kan leda till för en troende att engagera 
sig i starkt politiska frågor. 
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Kopplingar till Lgr22 

 
 

 
 
 
 
 
Lärarhandledningen är skriven av Boel Nygren. 

Upphovsrätten till innehållet i den här lärarhandledningen tillkommer UR, om inte något annat särskilt 
anges. Lärarhandledningen får fritt kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang. När 
lärarhandledningen eller delar av innehållet används på olika sätt ska den ideella upphovsrätten iakttas. 
Det här betyder att du som lärare i din undervisning bland annat får kopiera upp så många kopior du behöver av 
hela eller delar av lärarhandledningen och dela ut till elever, tillhandahålla den digitalt till eleverna i en elevportal 
eller liknande, eller visa i en Powerpointpresentation. Viktigt att tänka på när du använder lärarhandledningen, 
på olika sätt, är att det alltid ska gå att se vem eller vilka som har upphovsrätten. Om lärarhandledningen 
kopieras upp i sin helhet så framgår det redan, men om det är så att du väljer att bara använda någon del behöver 
du skriva i anslutning till det du använder vem eller vilka det är (UR och/eller annat namn, som framgår i 
lärarhandledningen). 

Religionskunskap, åk. 7–9 
Ur den reviderade kursplanen, giltig från och med läsåret 2022/2023. 
 
Religioner och andra livsåskådningar 

• Vad religion och livsåskådning kan betyda för människors behov av mening, gemenskap, identitet och 
förståelse av omvärlden. 

• Centrala tankegångar inom kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism. 
• Likheter och skillnader i religiösa tolkningar och praktiker mellan och inom olika religioner. 

Huvudinriktningar inom kristendom och andra religioner. 
• Religionernas uppkomst, spridning och geografiska utbredning i dag. 
• Orientering om sekulära livsåskådningar och livshållningar, till exempel humanism och ateism. 

 
Religion och samhälle 

• Konflikter och samförstånd mellan olika religiösa och olika sekulära synsätt, till exempel i frågor om 
religionsfrihet, sexualitet och synen på kvinnors och mäns roller. 
 

Etik och livsfrågor 
• Analys av och reflektion över etiska frågor utifrån elevernas egna argument samt utifrån tolkningar inom 

religioner och andra livsåskådningar och utifrån etiska modeller. Sådana frågor kan till exempel handla om 
frihet, rättvisa och solidaritet. 

• Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar samt utifrån tolkningar inom religioner 
och andra livsåskådningar. Sådana frågor kan till exempel handla om identitet, kärlek, sexualitet och 
meningen med livet. 


