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VA D ?  
Under några veckor kommer vi lära oss mer om 
världsreligionerna - Judendomen, islam, kristendomen, 
buddhismen och hinduismen.  

H U R ?  
Fram till jullovet kommer vi genomföra ett grupparbete. Efter 
jullovet kommer vi att samtala, jämföra, ha genomgångar, läsa 
och avslutningsvis kommer vi att genomföra ett begrepps/
faktatest på digiexam.  

VA R F Ö R ?  
I kursplanen i ämnet religionskunskap framgår att en viktig 
färdighet för eleven är att kunna analysera kristendomen, andra 
religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk 
inom dessa. 
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VECKA Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3

V. 49 Uppstart av arbetsområdet 
 

Grupparbete.  Grupparbete

V. 50 Grupparbete Grupparbete Grupparbete

V.51 Redovisning Utvärdering och sammanfattning Extratid

V.2 LOV🎅🤶🌲🌟 Genomgång och repetition av 
världsreligionerna

Begreppsträning

V. 3 Gruppsamtal - jämföra 
världsreligionerna. 

Inläsningstid Fakta/begreppskoll

0 7 1



!  av !5 13

VECKA Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3

V. 49 Uppstart av arbetsområdet 
 

Grupparbete.  Grupparbete

V. 50 Grupparbete Grupparbete Grupparbete

V.51 Redovisning Utvärdering och sammanfattning JULAVSLUTNING

V.2 LOV🎅🤶🌲🌟 Genomgång och repetition av 
världsreligionerna

Begreppsträning

V. 3 Gruppsamtal - jämföra 
världsreligionerna

Fakta/begreppskoll

0 7 2



!  av !6 13

VECKA Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3

V. 49 Uppstart av arbetsområdet 
 

Grupparbete.  Grupparbete

V. 50 Grupparbete Grupparbete Grupparbete

V.51 Redovisning Utvärdering och sammanfattning JULAVSLUTNING

V.2 LOV🎅🤶🌲🌟 Genomgång och repetition av 
världsreligionerna

Begreppsträning

V. 3 Gruppsamtal - jämföra 
världsreligionerna. 

Fakta/begreppskoll

0 7 3



!  av !7 13

Världsreligionerna 

Grupparbete 
• Tre delar: film, bok (Book Creator), 

presentation och samtal i ”expertgrupp”. 

• Fem lektioner 

 Under fem lektioner kommer ni att lära er mer om en 
världsreligion. Grupparbetet innehåller tre delar.  

1. En film där ni sammanfattar det viktigaste om världsreligionen 
på ett kreativt sätt. Filmen ska vara 3 minuter lång (typ). Ni 
airdroppar den till mig när ni är klar. 

2. Bok - ni ska skapa en bok i Book Creator. I den ska ni även 
sammanfatta det viktigaste om världsreligionen. Ni lägger 
sedan upp filen i denna padlet https://padlet.com/
van_der_kaay/Ovalreligion.       Cirka 500 - 750 ord.  

3. Expertgrupp - avslutningsvis kommer ni sitta i tvärgrupper (en 
person från varje grupp/religion) och berätta om er 
världsreligion och dessutom ska ni besvara varandras frågor. 
Jag kommer att filma gruppsamtalet. Samtalet kommer 
genomföras tisdag 18/12. 

4. Boken och filmen ska vara klar:  fredag 14/12.

https://padlet.com/van_der_kaay/Ovalreligion
https://padlet.com/van_der_kaay/Ovalreligion
https://padlet.com/van_der_kaay/Ovalreligion
https://padlet.com/van_der_kaay/Ovalreligion
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Frågor att besvara:  

- Antal utövare och utbredning i 
världen? 

- Bakgrund och historia? 

- Inriktningar? 

- Symboler, riter och högtider? 

- Guds/gudarnas funktion? 

- Tidsuppfattning (linjär/cirkulär)? 

- Grundare och profeter? 

- Heliga platser och byggnader? 

- Syn på döden? 

- Religionens roll i Sverige? 

- Vanliga missuppfattningar om 
religionen

OBS! 
Översiktligt! 
Ni ska kunna 
lite om varje 
fråga. 
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Gruppindelning:

071 

Judendomen 
Cornelia, Erik, Stella M, Jacob, Hannes 

Kristendomen 
Elin S, Anna, Molly, Inez K, Isabel, Noah 

Islam 
Mathilda, Lukas, Wilhelm, Siri K, Elsa M 

Hinduismen 
Lova, Erin, Alicia Ö, Meja, Alfred 

Buddhismen 
James, Cassie, Jack S, Alazar, Johanna

072 

Judendomen 
Loke, Vilgot, Andres, Arvid och Hugo S 

Kristendomen 
Vilmer, Greta, Xerxes, Hugo T, Elin G 

Islam 
Patrik, Hugo A, Stella B, Oliver, Saga 

Hinduismen 
Elias B, Maja B, Alicia M, Rut, Caisa 

Buddhismen 
Olivia, Olga, Gabbi, Adam och Attila

073 

Judendomen 
Wilma, Stella, Linnea, Eylul, Naomi, 

Malva 

Kristendomen 
Bo, Elias V,  Vincent,  Åke, Noel 

Islam 
Jack W, Aurora, Siri, Liv, Elsa, Inez M 

Hinduismen 
Emma, Isabella, Vira, Lovisa, Daniela 

Buddhismen 
Gabriel, Milton, Leo, David, Emil
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Grupproller 
Samtala och kom överens om vilka roller ni ska ha i 
detta grupparbete.  

1. Gruppledare - Går igenom uppgiften, leder samtalet 
och arbetet och ser till att alla kommer till tals.  

2. Fokushållare - Ser till att alla håller sig till uppgiften 
och påpekar när gruppen/personer börjar tappa 
fokus.  

3. Tidshållare - Håller koll på tiden och försöker se till att 
gruppen håller tidsschemat.  

4. Sökare - Ansvarar för att ta reda på sådant som 
gruppen behöver hitta mer information om. Tar reda 
på olika ord/begrepps betydelse.  

5. Uppmuntrare - Uppmuntrar gruppen och berättar det 
som gruppen gör bra. Försöker peppa de övriga! (I 
grupper med färre deltagare kan denna roll  
kombineras  med tidshållare) 

6. Kontrollant - försöker se till att alla förstår uppgiften 
och vad de ska göra. Kollar att uppgiften utförs korrekt. 
(I grupper med färre deltagare kan denna roll  
kombineras  med gruppledare) 

         Lektionsmål 
1. Starta upp varje lektion med att lägga upp ett mål med 

lektionen. Vad ska ni fokusera på? Mål? Hur når ni dit? 
Hur ska ni fördela arbetet? Vad gör ni om ett problem 
uppstår? 

2. Avsluta med att följa upp hur det har gått - vad har 
fungerat och vad har inte fungerat? Vad behöver ni 
göra nästa gång? Hur ligger ni till?
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GENERELLT 

https://www.ne.se 

JUDENDOMEN 

https://digilär.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/
varldsreligioner/textavsnitt/judendom 

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/judendomen 

https://youtu.be/g 

KRISTENDOMEN 

https://digilär.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/
varldsreligioner/textavsnitt/kristendom 

https://youtu.be/BOXSjE1AqJo 

ISLAM 

https://digilär.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/
varldsreligioner/textavsnitt/islam 

https://youtu.be/RxD77KiYTQs 

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/islam 

HINDUISMEN 

https://youtu.be/ynHJY1mBMiM 

https://digilär.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/
varldsreligioner/textavsnitt/hinduism 

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/hinduismen 

BUDDHISMEN 

https://digilär.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/
varldsreligioner/textavsnitt/buddhism 

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/buddhismen 

https://youtu.be/zaknQsbiIX4

Länktips!

https://www.ne.se
https://xn--digilr-fua.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/varldsreligioner/textavsnitt/judendom
https://xn--digilr-fua.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/varldsreligioner/textavsnitt/judendom
https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/judendomen
https://youtu.be/g
https://xn--digilr-fua.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/varldsreligioner/textavsnitt/kristendom
https://xn--digilr-fua.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/varldsreligioner/textavsnitt/kristendom
https://youtu.be/BOXSjE1AqJo
https://xn--digilr-fua.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/varldsreligioner/textavsnitt/islam
https://xn--digilr-fua.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/varldsreligioner/textavsnitt/islam
https://xn--digilr-fua.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/varldsreligioner/textavsnitt/islam
https://youtu.be/RxD77KiYTQs
https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/islam
https://xn--digilr-fua.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/varldsreligioner/textavsnitt/hinduism
https://xn--digilr-fua.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/varldsreligioner/textavsnitt/hinduism
https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/hinduismen
https://xn--digilr-fua.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/varldsreligioner/textavsnitt/buddhism
https://xn--digilr-fua.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/varldsreligioner/textavsnitt/buddhism
https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/buddhismen
https://www.ne.se
https://xn--digilr-fua.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/varldsreligioner/textavsnitt/judendom
https://xn--digilr-fua.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/varldsreligioner/textavsnitt/judendom
https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/judendomen
https://youtu.be/g
https://xn--digilr-fua.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/varldsreligioner/textavsnitt/kristendom
https://xn--digilr-fua.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/varldsreligioner/textavsnitt/kristendom
https://youtu.be/BOXSjE1AqJo
https://xn--digilr-fua.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/varldsreligioner/textavsnitt/islam
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https://xn--digilr-fua.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/varldsreligioner/textavsnitt/buddhism
https://xn--digilr-fua.se/inloggad/so-laromedel/religionskunskap/varldsreligioner/textavsnitt/buddhism
https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/buddhismen
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Börja med att göra 
en mindmap -  vad 
kan ni om 
religionen? 

Läs sedan om 
religionen på digilär 
och titta på de 
övriga länkarna 
(länktips) 

Fördela arbetet 
sinsemellan. 
Besvara de olika 
frågorna. Avsluta 
med att samtala 
om vad ni kommit 
fram till 

Dela upp arbetet. 
Någon/några 
fokuserar på boken 
de övriga på 
filmen. Ni behöver 
ha insamlat all 
fakta. 

Fortsätt arbetet 
boken och filmen

Kolla igenom boken 
och filmen. Fixa 
färdigt. Avsluta med 
att gå igenom 
faktan tillsammans. 

1 

2 

3 

4 
5 

Exempel på 
upplägg.  



Kunskapskrav
A - N I VÅ


