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1. Inledning 
Att planera ett lektions segment kan vara en utmaning. Elevernas olika nivåer, inlärningsmetoder 

och tiden är bara några av de dilemman man stöter på. Att anpassa sig efter varje elev, deras förut-

sättningar och därutöver göra ämnet intressant kan vara en utmaning. I denna rapport får läsaren ta 

del av ett undervisningssegment valt från det centrala innehållet i läroplanen. Målet med denna rap-

port är att få grundkunskaper hur det är att genomföra en lektionsplanering. Som läsare kommer du 

att ta del av det religionsvetenskapliga ämnet som i detta fall är världsreligionerna, detta är sedan 

kopplat till läroplanens styrdokument och en didaktiskt del i hur undervisningen kommer att utfö-

ras. Vad ska man som blivande lärande tänka på och är undervisningens segmentet genomförbart i 

praktiken och inte bara i teorin.  

Världsreligionerna är ett intressant ämne med tanke på globalisering. Människan måste lära sig att 

acceptera och förstå sin religion för att sedan kunna tolka andra religioner. Detta är anledning till 

det valda ämnet då eleverna ska genom ämnet religionskunskap få en djupare förståelse. Sverige är 

ett av världens mest sekulariserade länder och därav finns det mer än bara en religion vilket kan 

skapa missförstånd, delade åsikter och kulturkrockar. Detta kan vara möjligt att förebygga med rätt 

undervisning.  
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2. Genomgång av världsreligioner 
Varje dag möts lärare av utmaningar, att lära ut, följa styrdokument, nå alla elever, få innehållet av 

ämnet intressant och hjälpa de som har det svårare men även utmana de som ligger steget före. Re-

ligion väcker i dag starka känslor hos människan och därav behövs förståelse för ens egen tro och 

andras. Förståelsen behövs för att undvika missförstånd, konflikter och för att kunna diskutera olik-

heter/likheter mellan människor i ett mer globaliserat samhälle där olika religioner möter varandra.  1

Undervisningen tar sin utgångspunkt från det centrala innehållet. Där undervisningens mål, kriteri-

er, syfte framställs och även hur undervisningen ska genomföras. I denna undervisning ska vi hålla 

oss till det centrala innehållet: 

• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och budd-

hism. 

• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.  2

Det omfattar en nionde klass med 22 elever, två lektioner i veckan (60 min vardera). Undervisning-

en kommer variera, beroende på religion och undervisningsdel. Denna del utgår ifrån lärostilen be-

haviorism, att eleverna får kunskapen i små delar som sedan skapar en större helhetsbild.  Tanke3 -

gången är däremot inte eleverna enbart ska få informationen utan kunna delta och ställa frågor för 

att hålla eleverna nyfikna och mindre diskussioner för att själva kunna bilda sig en uppfattning. Un-

dervisningen är uppdelad i genomgångar och sedan enskilt arbete i form av en gruppuppgift, där 

samma centrala innehåll omfattas.  

Tid är en grundpelare när det kommer till undervisning. Det finns mycket kunskap inom ämnet som 

man enligt styrdokumenten skall lära ut. Lärare har en begränsad tid, vilket gör att det kan vara 

svårt att täcka alla perspektiv i undervisningen och därav får läraren tolka styrdokument och slutli-

gen undervisa i de mest centrala delarna.  Som hjälp kan man använda de didaktiska frågorna (vad, 4

hur, varför & vem). Frågorna hjälper läraren att täcka in de grundläggande aspekterna inom ett 

ämne i sin  undervisningen. Vad har i ett historiskt perspektiv varit den mest dominerande frågan. 

Vad ska undervisningen bestå av i kunskap och färdighetsområde. Hur väljer läraren att presentera, 

 Löfstedt, Malin (red.), Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 sida 9-101

 Skolverket (2011), religionskunskap centralt innehåll2

 Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.), Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare], 3., [rev. och uppdatera3 -
de] utg., Natur & kultur, Stockholm, 2014 Sida 256-259

  Löfstedt (2011), sida 124
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strukturera och bearbeta undervisning. Frågan har vart den praktiska inom religionsundervisningen, 

och kan bindas samman med vad för metod man använder i lektionssalarna. Varför ska ett område 

behandlas i undervisningen och varför ska innehållet framföras på ett visst sätt. Den sistnämnda 

frågan utgår från elevperspektivet, vem ska ta del av undervisningen. Vad är förutsättningarna för 

den enskilde eleven och för elevgruppen att lära sig ämnet. Beroende på hur mycket tyngd man läg-

ger på vem frågan kan undervisningen skifta och elevens förutsättningar kan bli ett viktig inslag i 

lärarens kompetens.  5

2.1 Världsreligioner  
För att kunna genomföra denna undervisningssekvens behövs grunderna inom de olika världsreligi-

onerna. Denna information kommer nedan att ges därefter kommer syfte och mål analyseras, med 

styrdokumenten som utgångspunkt. 

Lektion 1: Vad är religion?  

Den finns ett flertal anledningar varför religion är viktigt att studera. Genom att lära sig om religion 

får man en översikt hur människan existerat och fungerat från dåtid till nutid. Det ger också en 

överblick hur världen ser ut idag därav en förståelse varför krig och konflikter bryter ut. En annan 

faktor som bör påpekas är ens egna religion, genom religionsundervisning kan eleven få djupare 

förståelse och därigenom tolka andra religiösa samfund med ett mer utvecklat perspektiv och tolk-

ningar.  

Religion är svår definierat och beroende på vem man frågar kan grundtanken skilja sig markant. 

Forskare definierar religionen på två sätt. Substantiell förståelse som syftar att läran är det som de-

finierar religion. Funktionell förståelse, som utgår från hur religionen fungerar i vardagen och att 

det definierar religionen.  6

 Löfstedt (2011), sida 20-235

 Svensson, Jonas & Arvidsson, Stefan (red.), Människor och makter 2.0 [Elektronisk resurs] : en introduktion till religionsveten6 -
skap, 2. uppl., Högskolan i Halmstad, Halmstad, 2010, sida 12
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Lektion 1: Kristendom 

År 2000 skildes den svenska staten ifrån kyrkan. Efter 400 år gick de skilda vägar och den svenska 

kyrkan är idag en fristående evangelisk-lutherskt trossamfund. Däremot finns det fortfarande före-

skrifter som regleras av staten.  7

Kristendomen är den största religionen i världen och har ca 2 miljarder bekännare. Jesus ses som 

grundare och det finns 4 olika berättelser om honom i det nya testamentet (Matteus, Marcus, Lukas 

och Johannes). För 2000 år sedan var Jesus en kringresande rabbin och i evangelierna får man följa 

hans resor. Budskapet han spred var kärlek utan gränser och om Guds rike, Detta budskap gällde 

även för motståndare och fiender. Även om han inte var en politisk ledare ledde hans handlingar till 

konflikter och efter hans död bildades en gemenskap som snabbt växte och blev världsomfattande. 

Jesus första lärjungar var judar, och deras tanke var att förbli det, men efter att Jesus korsfästes om-

tolkades Messiasbegreppet. Det ansågs att Jesus hade uppstått från de döda, farit till himlen, och att 

han skulle återvända, Gud hade visat att Jesus var Messias.   8

Kristendomens kärna är att Jesus är trons centrum. En fråga man igenom historien har ställt var; 

vem var Jesus? Människa, Gud eller både två? Denna fråga har lett till flertal strider genom 

tiderna.  Kristendomen var från början en sekt som ”växte” fram ur judendomen. Flera olika sam9 -

hällsklasser anslöt sig, från slavar till köpmän, den blev en motreaktion till judendomen och spred 

sig snabbt. Förutom judendomen påverkade även faktorer som romarriket och hellenismen fram-

växten, då de var tvungna att anpassa sig efter deras kultur.  Antonios var den första kända mun10 -

ken, han hade från sina föräldrar ärvt en förmögenhet. Efter en predikan i kyrkan gav han bort sin 

förmögenhet för att ge sig ut ensam i öknen. Då människan hörde om Antonius liv letade de upp 

han i öknen för att få rådgivning. Han försökte fly längre ut i öknen men även då fann de honom. 

Istället skapade han regler för hur en munk skulle leva (syndfritt och i bönläsning). Detta är starten 

på klosterlivets framväxt och utifrån detta har olika inriktningar av kloster uppkommit.  11

 Wibeck, (2015), sida 204 7

 Wibeck, (2015), sida101-103 8

  Wibeck, (2015), sida102-104 9

 Wibeck, (2015), sida 113 10

 Wibeck, (2015), sida 104, 107, 20511
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I trosbekännelsen återges det centrala i kristen tro. Det finns två stycken som är de vanligaste inom 

den kristna kyrkan. Kristendomen tror på en gud, men han visar sig på tre olika sätt (Fader, sonen 

och helig anden), detta kallas treenigheten. Inom kristendomen finns det heliga handlingar.  Dessa 12

skiljer sig mellan de olika kyrkorna. De protestantiska kyrkorna har två (dop och nattvard) medan 

den katolska kyrkan och ortodoxa kyrkorna har sju (dopet, konfirmation, boten, äktenskap, sista 

smörjelsen, prästvigningens sakrament och nattvarden). Andra ritualer finns också konfirmation, 

bröllop och begravning, även böner och gudstjänster. En andra tankegång är att Gud skapade män-

niskan, och det spelar ingen roll om man är fattig, rik, sjuk eller frisk. Inför Gud är alla lika.   13

År 395 delades de romerska riket i väst och östrom. År 1054 splittrades kyrkan i två delar. Katolsk 

kyrka i väst och ortodox i öst. Från denna punkt har olika inriktningar haft svårt att enas hur Bibeln 

ska tolkas och hur man lever ett kristet liv. 1517 delades kyrkan igen. Martin Luther spikade upp 95 

teser på slottskyrkoporten i Wittenberg. Detta kallas reformationen, och den inleddes innan men 

detta skapade en reaktion och de protestantiska kyrkorna började växa fram.   14

Inom kristendomen finns flera högtider under kyrkoårets gång, Advent,  jul, trettondag jul, Marie 

bebådelsedag, fastan, påsk, Kristi himmelsfärd, pingst och Allhelgonahelgen. 

Jul handlar inte om julklappar utan härstammar från att fira minnet av Jesus födelse. Påsk handlar 

egentligen inte om ägg utan om att minnas Jesus död och uppståndelsen. Alla helgon är för att min-

nas kyrkans helgon, idag i flera olika länder (Sverige inkluderat) används den som en minneshögtid 

för de döda.   15

 Wibeck, (2015), sida118 12

 https://www.svenskakyrkan.se/om-kristen-tro, 13

 Wibeck, (2015), sida 145, 136, 160-161 14

 https://www.svenskakyrkan.se/troochandlighet/kyrkoaret, 15
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Lektion 2: Judendomen  

Judendomen har en 4 000 år gammal historia, som kantas av kungatider, templets fall (två gånger), 

exil, förgreningar av traditioner och förföljelser. Det judiska folket har genom historien kallats för 

hebreer, israeliter och judar och haft en stor inverkan på den västerländska kulturen. Grundtankarna 

är att det bara finns en gud, att tillhöra ett utvalt folk (detta går tillbaka till patriarken Abraham) och 

tron på att gud kan gripa tag i historien och göra sin önskan känd.   16

Tanakh är den hebreiska bibel, grunden till Judendomens världsåskådning. Den består av tre olika 

delar Tora (Moseböckerna), Neviim (profeterna) och Ketuvim (skrifterna). Toran är viktigast och 

den påvisar hur gud har ingripit i historien för att hjälpa eller straffa det judiska folket. Talmud är 

också en viktig skrift, den är som ett kompendium med lagar och kommentarer till Toran. Grunden 

till judendom är förbundet mellan Gud och Israeliterna. Guds bud sägs förmedlas av profeter, ge-

nom uppenbarelser, syner eller drömmar. Det finns två sorters profeter, tal och skrift, en profet är en 

människa som förutspår/förutsäger kommande händelser. Varje morgon och kväll ska man som jude 

be (Shema), vilken är deras trosbekännelse. De judiska folket ser sig själva som diaspora folk, trots 

att staten Israel har funnits i ca 50 år. De är mer utav en religiös gemenskap. Historiskt sätt blir man 

judiskt om man födds av en judinna. Mannen i fråga har ingen påverkan.   17

Inom judendomen finns det regler vad som får och inte får ätas. Kosher kallas den maten som är 

tillåten inom religionen. Exempel på mat som inte får ätas är griskött. Griskött ses som orent, men 

bakgrunden till detta var att man ville avgränsa sitt folk från andra. De djur som grannfolket såg 

som heliga ansåg judarna var orena.  Den judiska tideräkningen är annorlunda än vår västerländska 18

och deras första månad är april. Judarna anser att de religiösa högtiderna bidrar till att förstärka för-

hållandet med Gud. Högtiderna bidrar också till en judisk identitet. Några av de olika högtiderna är 

Shabbat, pesach (judisk påsk), Shavout, Rosh ha-shana (nyår), Jom kippur, chanukka, Purim, sabbat 

och sorgehögtider (för att minnas när templet förstördes). Av de här är sabbaten (vilodagen) vikti-

gast. Som jude ska man jobba sex dagar och den sjunde dagen ska man vila. Även om det före-

kommer gudstjänster, är det framför allt familjens dag, då man samlas och utövar olika välsignelser 

och äter tillsammans. Inom judendom är det väldigt viktigt att få barn i ett äktenskap, och familjen 

 Wibeck, (2015) sida 31-3216

 Wibeck, (2015) sida 32-34 och 4617

 Wibeck, (2015) sida 41-4618
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är den naturliga utgångspunkten. En man har inte uppfyllt sin religiösa plikt förrän han fått två barn 

(en tjej en pojke). Andra ritualer som kan intressera inom judendom är Bar/bat mitsva.   19

Exilen är en viktig händelse i judendomens historia, forskare tror att under denna tid så uppkom 

flertalet av de judiska trosföreställningarna och deras traditioner. Judar har vart ett utsatt folk och 

bara under andra världskriget dödades ca sex miljoner. Detta var pågrund utav antisemitism, natio-

nalism och rasism.   20

Lektion 3: Islam  

I länder med islamisk tro hörs fem gånger om dagen ett böneutrop, utropet handlar om att Allah är 

den störste och den enda. Islam likt andra religioner har flera olika inriktningar, men inom alla in-

riktningar ska profeten Muhammed hyllas och vördas. Muhammed ses som den sista profeten och 

är förebilden för de muslimska folket med svar på frågor om t ex hur de ska äta, hur man ska klä 

sig, älska och kriga.   21

Genom tiderna har Muhammed setts på med fruktan och som en falsk profet i andra religiösa sam-

fund. Detta går att koppla till hur media framställer islam. Den ses som främmande religion som 

skapar krig, terror och elände. Inget av ovanstående är helheten. Islam betyder underkastelse och 

fred, vilket betyder att om man följer guds vilja får man fred. Idag finns det flertal olika inriktningar 

inom religionen, där de två största är sunni och shia. I dåtid likt nutid pågår det konflikter mellan 

dessa.  Inom islam tror man på en gud (monoteism) och det är den näst största religionen i världen. 22

Den finns i ca 44 länder med sammanlagt 1,2 miljarder anhängare (2002). Muhammed var både re-

ligiös, politiskt och militärledare vilket skiljer sig från andra religioner. Muslimer tror att han kom 

med den slutliga sanningen. Under Muhammeds sista 20 år var han som mest aktiv. Då fick han up-

penbarelsen från ängeln Gabriel, gifte sig flera gånger (polygami) och grundade islam. 62 år gam-

mal dog han, men hans storhet hade bara börjat.  23

 Groth, Bente, Judendomen: kultur, historia, tradition, Natur och kultur, Stockholm, 2002 sida 229-245, 250, 258, 25919

  Wibeck, (2015) sida 48, 49, 98 och 9920

 Wibeck, (2015) sida 20521

 Roald, Anne Sofie, Islam: historia, tro, nytolkning, Natur och kultur, Stockholm, 2005, sida 9, 14-1922

 Wibeck, (2015) sid 206 - 20923
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Trosbekännelsen, bönen, den religiösa avgiften, fastan och vallfärden är de fem pelarna inom Islam. 

Dessa fem pelare anses som grunden och som troende ska dessa eftersträvas. Lagar om skyldigheter 

till andra och de sociala lagarna utgår från familjerätten, den har länge varit oförändrad och skapat 

debatter i frågor om kvinnans ställning. Det finns tre olika aspekter hur en muslim ska vara, en ute-

sluter inte den andra utan kan fungera tillsammans. Identitet: Den som är född av en muslimsk man 

blir automatiskt muslim. Trots att man inte följer muslimska regler (fasta, inte äta griskött eller 

dricka vin) kan man identifieras som muslim. Ideologi: inom denna aspekt vill man skapa en isla-

misk stat genom att följa sharialagen. De vill skydda landet från västvärlden. Tro: genom att uttala 

trosbekännelsen är du muslim. Specifika ritualer är ett yttre tecken på att man är muslim, fredags-

böner, fasta under ramadan, klädseln (specifikt kvinnorna). Tempelberget är en utav fåtal platser 

som rymmer både historiska, politiska och religiösa händelser. Här samlas varje fredag tiotusentals 

muslimer för att be. Vid sidan av berget har vi också klagomuren, där flera tusen judar samlas för 

sabbatsbön samma dag.   24

Sharia är den islamiska lagen som bygger på koranen, men också andra källor (profetens sunna, 

hans beteende, ställningstagande till vad tidigare muslimer gjort, tolka och jämföra deras handlingar 

för att fatta nya beslut). Ordet Sharia betyder egentligen ”vägen till vattenhålet” och tolkas som den 

raka vägen för människan att följa. Koranen är en primärkälla (det ursprungliga källmaterial) som 

innehåller direktiv och föreskrifter hur muslimer ska leva och vad de får göra. Den förbjuder t ex 

mord, ocker, stöld och äktenskapsbrott. Förbud mot alkohol och spel finns även i Koranen.   Mat 25

som innehåller blod är förbjudet inom islam. Detta gör att man måste slakta djuren genom att skära 

av halspulsådern. Detta skapar debatter i icke muslimska länder då det anses vara djurplågeri och 

flera länder har lagstiftat emot det. Det leder till att det är svårare för muslimer att etablera sig i vis-

sa länder. I moskén utförs flest ritualer, det förkommer även sociala aktiviteter här som inom kris-

tendom däremot sker i församlingshemmet då kyrkan är helig.  26

 Det är mannens skyldighet att försörja sin fru, även om han har mer än en (polygami), ska alla be-

handlas lika. I Koranen finns det vissa verser som tyder på att kvinnan är mindre värd. t ex att ”en 

syster får bara hälften så stort arv som brodern”. I verkligheten följs inte den  islamiska lagen till 

 Wibeck, (2015) sida 209-213 och 225-22624

 Wibeck, (2015) sida 244-24625

 Road, (2005), sida  156-16026
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fullo, och det finns vissa lagar som kan regleras medan andra följs mer strikt. Det krav som man 

mest koncentrerar sig på är bärandet av huvudduken. Huvudduken kan ses som frihet eller förtryck 

och är en het diskussion runt om i världen.  27

Lektion 4: Hinduism  

Hinduism kommer ursprungligen ifrån Indusdalen och ordet myntades av engelsmännen för att för-

klara den Indiska halvöns kultur. Hinduism är idag beteckningen på den religion som den större de-

len av Indiens befolkning är anhängare av (82%). Hinduer ser inte hinduism som en religion, utan 

snarare som ett samhällsskick och samhällsordning som styr befolkningen. Runt 300 år f.Kr skedde 

en utveckling av de urgamla stammarna vedismen och brahmanismen som la grunden till Hinduis-

men. Det finns 33 miljoner gudar, där Brahman är den yttersta.  Under Brahman finns det sedan tre 28

huvudgudar Brahma (skaparguden), Vishnu (upphållaren) och Shiva (förstöraren). Som Buddhist 

tillber man inte alla utan det finns en frihet att välja de gudar man vill tillbe. Inom Hinduism likt 

andra religioner finns det olika inriktningar som kan skilja sig åt markant. Grundtankarna är däre-

mot de samma inom all hinduism, tron på återfödelse, tron på karma och tron på Gud. Som hindu 

handlar det om att besitta en kunskap om vad man gör och hur det skall göras.  29

  

Hinduism utövas i speciella rum; tempel, hem eller heliga platser. Den kan också vara bunden till 

olika geografiska områden (t ex Ganges floden). För många Hinduer är religionen bara äkta om den 

utövas i Indien, vilket skiljer sig från andra religioner, då de inte är bundna till ett land i samma ut-

sträckning som hinduer.  Det är inte bara i Indien den satt sina spår i Nepal är den statsreligion och 30

den har även spridit sig till Sri Lanka, Indonesien, Pakistan Bangladesh och i västvärlden kan man 

också se spår i form av meditation och yoga.   31

Hinduismen har inte en helig skrift som andra religioner utan flera skrifter. De mest kända är de 

fyra Vedaböckerna som är de heligaste och betyder kunskap. De leder en till den högsta sanningen, 

sanningen som leder till gud. Inom Hinduism tror man att handlingar och tankar aldrig dör, och att 

 Wibeck, (2015) sida 244-245, 255, 25927

 Wibeck, (2015) sida 298-30128

 Wibeck, (2015) sida 302-308 29

 Jacobsen, Knut A., Hinduismen: historia, tradition, mångfald, Natur och kultur, Stockholm, 2004 sida 12-1830

 Wibeck, (2015) sida 300-30131
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moraliska och naturliga lagar vägs på den ”eviga rättvisan våg”. Detta är grunden till Karma. Bero-

ende på hur du levt i ditt tidigare liv, återspeglas det i ens nya liv, T ex födds du fattig, rik eller sjuk 

beror detta på handlingar från ens förra liv. Kroppen dör medan själen lever kvar. Ritualerna är 

många inom hinduismen och är ett uttrycksfullt sätt att tillbe gudom. De viktigaste är Puja (för hem 

och tempel) och Yanja, som har två olika former, en för välgång åt samhället och den andra för 

hemmets välgång. Andra ritualer som finns är vediska ritualer (allt från födseln till döden). Dessa 

kallas samskara som betyder rening eller sakrament.   32

Färg har en väsentlig roll inom Hinduism och i ceremonier är den viktig. Röd är till viktiga händel-

ser (giftemål, födslar, begravning), saffran står för elden, grönt står för naturen som ska skänka fred 

och lycka, gult kunskapen och lärandet, vitt representerar diverse olika saker och blått står för ym-

nigheten (oceanen/himlen). Kastsystemet startade som ett sätt att skilja en fri man från slav och har 

levt kvar och varför det uppkom är oklart. Som hindu kan man se vilket kast någon är genom deras 

hållning, tal och språk och därefter behandla den ut efter det. Den finns fyra olika grupper (Brahmi-

nerna, Kshatriya, Vaishya och Shudra). Det är stora skillnader mellan kasten och än idag lever dessa 

kvar. 2001 var det ett ungt par från olika kast som gifte sig, då skillnader lever kvar och detta är 

olagligt blev de mördade av män i respektive familjer. Det kan anses vara ett ytterst komplicerat 

system. Ordet Yoga har blivit känt även i västvärlden där den fokuserar på det fysiska. Inom Hindu-

ismen handlade yoga tidigt om det rituella livet, grundtanken var att koppla samman materiella 

världen med den andliga. Att fokusera på det inre en längre tid och det är källan till yoga. Yoga kan 

skilja sig, beroende på vad du vill nå och beroende på inriktning inom hinduismen.   33

Lektion 4: Buddhism 

Inom Buddhismen kommer ursprungligen ifrån Indien för ca 2 500 år sedan. Det började som en 

missionerande religion och därav spred den sig snabbt i Asien. Idag finns det ca 400 miljoner budd-

hister som lever i stora delar av Asien samt i västvärlden. Buddismen samexisterar väl med andra 

religioner då den inte missionerar.   34

 Wibeck, (2015) sida 312-314, 317 och 32032

 Wibeck, (2015)  sida 322-324 och 327 33

 Wibeck, (2015) sida 341 - 34334
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Buddismen har flera olika inriktningar uppstått, där huvudinriktningar är; hinayana (thervada), ma-

hhayana (den stora farkosten) och vajrayana (diamantfarkosten).  Grundaren till Buddismen hette 35

Siddartha Gautama, men kom att kallas Buddha. Han kom från en kunglig familj i Nepal och redan 

vid 20 årsåldern hade han en livskris och bröt med sin uppväxtmiljö. Buddhas födsel, upplysning 

och när han inträdde i nirvana är de viktigaste delarna och firas av alla buddhister, däremot kan tid-

punkten för de olika händelserna skilja sig mellan olika länder. Buddhas första predikan hölls i Be-

nares, den är ytterst viktig för buddismen och innehöll de fyra ädla sanningarna. Allt är lidande, li-

dandets ursprung är begäret, det finns ett slut på allt lidande och lösningen är att följa den åttafaldi-

ga vägen. Genom att följa den åttafalidga vägen når man det slutgiltiga målet Nirvana. Nirvana är 

svårdefinierat, man är osäker på om det ät en plats eller ett tillstånd. Den efterliknas ofta med en 

lampas utslocknande, som är en symbol för den trefaldiga elden, passionen och ondskan/dumheten. 

Som buddhist når du Nirvana genom den åttafaldiga vägen. Denna väg utgår ifrån att man ska ha 

rätt åskådning, rätt sinnelag, rätt tal, rätt handlande, rätt livsföring, rätt strävan, rätt medvetande, rätt 

koncentration. Genom detta kommer/når du till Nirvana.   36

Likt hinduer tror buddhister på karma, däremot tror de inte på att själen överlever (som hinduerna). 

Inom Buddism tror man inte på att människan har en själ vilket har lett till problematik då någon 

utan en själ inte kan återfödas i en icke buddhister synvinkel. Däremot anser Buddhisterna att det 

fortfarande är möjligt och jämför det med en eld. Elden ses som oförändrad även om den förändras 

ständigt. Sangha kallas deras församling och bestod av fyra olika grupper (munkar, nunnor, lekmän 

och lekmannasystrar). Deras uppgift var att föra vidare läran till nästkommande generation. Budd-

histernas trosbekännelse är väldigt enkel, men trots detta tog buddismen många olika former. Målet 

med Sangha var att uppnå befrielse (Nirvana) Munkar och nunnor är specialister inom det religiösa 

och väljer en snabb väg för att påskynda befrielsen.   37

Undervisningsmetod 

De didaktiska frågorna vem, vad, hur och varför ligger till grund för hur undervisningen läggs upp. 

De olika världsreligionerna har mycket information och eleverna ska inte bara lära sig den, utan be-

höver även förstå och sedan nyttja den. För att fånga elevernas intresse ska varje lektion tar sin bör-

 Holm, Nils G., Religionshistoria: en introduktion med textläsning, Åbo Akademi, Åbo, 1993 sida 22535

 Wibeck, (2015) sida 341-344 och 34736

 Wibeck, (2015) sida 350-35437
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jan på olika sätt. En bild med 1 000 bilder av olika människor, som på något sätt utövar religion, ska 

fånga elevernas uppmärksamhet till första ämnet. Under bilderna ska  texten ”vad är religion?” stå. 

Detta är på första lektionen, den startar med en förklaring av religion och går sedan vidare till kris-

tendom. För att sedan skapa intresse för de andra lektionerna är tanken att ha bild på klagomuren 

(judendomen), lektion tre, spela upp ett böneutrop (islam) och lektion fyra, starta lektionen med 

färger (hinduism och buddism). Eleverna är vår framtiden och vad de får för grundtankar skapar 

möjligheter och förståelse för andra människor och även hur konflikter uppstår i världen.  

Genom att först försöka fånga elevernas uppmärksamhet och därefter anpassa sig efter elevernas 

sätt att ta in kunskap. Alla lär sig olika, anpassar man utbildningen därefter kan man nå de som har 

svårt för ämnet och även de som har lätt för ämnet. Varför är en viktig fråga, då den kopplats till 

läroplanens kunskapskrav, mål och centrala innehåll. Att veta att beroende på land/område så ser 

tron olika ut och dessutom att samma religion kan te sig annorlunda är viktigt. Det är också viktigt 

att förstå hur religioner sprider sig genom flykt t ex krig och globalisering. Sverige är ett mångkul-

turellt land och där förväntas man acceptera alla även om man inte delar samma tro. 

Under genomgångarna av de olika världsreligionerna kommer det ställas frågor och påståenden. Det 

är lätt att eleverna tappar fokus och genom att använda sig av frågor/påståenden måste de vara be-

redda. Där historien är lång och komplicerad kan även förklaring med hjälp av tidslinjer användas, t 

ex i Judendomen. 

Undervisningen om religionerna ska ske under fyra lektionstillfällen. Därefter kommer eleverna 

jobba i sina religionsböcker och med grupphäftet två lektioner innan grupparbetet börjar. Detta va-

rar tre lektioner varav sista är redovisning. Målet är att skapa en kreativ arbetsmiljö med eleverna i 

fokus.  

3. Syfte och mål  
I varje undervisningsdel i alla ämnen finns det styrdokument att följa. Genom dessa anpassar man 

utbildningen och dessa kan även hänvisas till ifall undervisning ifrågasätts. Ett av detta är syfte, 

alltså avsikten med undervisningen. På skolverket.se hittar man syften för varje ämne. De  skiljer 

sig beroende på ämne och varje syfte är svårt att uppnå under en lektion. Sammanfattningsvis för 

denna undervisningsdel är att eleverna ska bli uppmärksamma hur olika människor lever och ut-

trycker sin religion. Genom undervisningen ska det skapas förutsättningar för utveckling inom livs-
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åskådning, förståelse för sin egen och andra människors sätt att leva och tänka, slutligen ska eleven 

utveckla en förståelse för hur människor olika värderingar kopplas samman med tro och livsåskåd-

ningar.  Mål kan förknippas med betygskriterier, genom att uppnå  rätt mål får man godkänt eller 38

ett högre betyg. I läroplanen finns det övergripande mål som gäller för skolan. Dessa mål skall ele-

verna uppnått när de lämnar grundskolan. Vissa av dem kan man inom religionsdidaktik lägga mer 

fokus på än andra, och därmed ha i åtanke under undervisnings sekvensen. Som exempel på mål är 

att respektera andra människors egenvärde och att leva sig in och förstå andra människor. Som elev 

ska du också lära dig att omsätta problem och idéer på ett kreativt sätt och få kunskap om ens egna 

arv och andras.  39

4. Landet vid floden  
De tänkta eleverna har i undervisningen lärt sig grunderna till de olika världsreligionerna och går nu 

över till självständigt arbete. Innan detta är tanken att ha en kort sammanfattning för att samman-

koppla de olika ”delarna” (religionerna), för att visa på likheter och olikheter. Istället för att få kun-

skapen förmedlad till sig, ska de nu söka och hitta information i grupp. Detta kan kopplas samman 

till kognitivism som är en läroteori som handlar om problemlösning och självstyrt arbete.  Som en 40

upprepning av världsreligioner kommer eleverna jobba i sin religionslärobok. Utöver detta kommer 

även ett  begreppshäfte delas ut med de begrepp som är viktiga att förstå. Informationssökandet 

kommer främst ske i böcker på grund utav att genomgången av källkritik på internetbaserade källor 

inte har varit en del av den undervisningen.  

Landet vid floden är en uppgift där eleverna arbetar med en fördjupning av det centrala innehållet 

(tankegångar och urkunder i världsreligionerna, tolkningar och bruk i dagens samhälle). Förutom de 

mål som nämnts ovan i texten ska även mål som att söka information om valt ämne och värdera käl-

lans relevans och trovärdighet nås (hur gammal är boken, stämmer detta fortfarande).  Världsreli41 -

gionerna är en stor del av religionsundervisningen och därav är det svårt att veta vad man ska priori-

tera. Genomgångarna lyfter fram det mest väsentliga och därefter är det upp till eleverna att tolka 

 Skolverket (2011), Läroplan för grundskolan, religionskunskap, sida 1-238

 Skolverket (2011), Läroplan för grundskolan, 2011, syfte och mål39

  Lundgren, Säljö,  & Liberg, (2014)  sida 277 - 28440

  Skolverket (2011), sida 841
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dem. Denna uppgift går ut på att eleven ska få inhämta och utveckla sina kunskaper inom ett speci-

fikt område.  42

Gruppuppgift 

Uppgiften utgår ifrån att eleverna i grupp ska skapa en ny religion utifrån den information de fått på 

genomgångar. De skall här besvara frågor varför de valt dessa delar, ritualer och hur omgivningen 

kommer påverka deras religion, se bilaga.  43

En av skolans viktigaste uppgifter är stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. 

Genom denna uppgift har man möjligheten att uppnå detta samtidigt som eleven får möjlighet att 

pröva egna idéer och lösa problem. Genom att arbeta i grupp utvecklar vi samarbetet och även ett 

förhållningssätt som kan bidra till bättre självförtroende.   44

5. Undervisningsteorier  
Ordet lärande är ett begrepp som används på flera olika sätt. Ordet används dagligen i olika situa-

tioner och är ett vardagligt begrepp. Det är relativt enkelt att koppla det till läroplanen då ”skolans 

uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskap och 

värden.”  Läroplanen genomsyras av detta begrepp och då begreppet kan användas på flera sätt 45

måste man vara medveten vad för termer man syftar på när man använder det.  Som lärare behövs 46

en stark förankring i synen på inlärning och kunskap.  Roger Säljö presenterar i Lärande skola 47

bildning fyra ledande traditioner (Behaviorism, kognitivism, det sociokulturella perspektivet och 

pragmatism) och i detta undervisningssegment används två av dem (Behaviorism, Kognitivism), 

varav kognitivism är mer central än behaviorism Dessa teorier handlar om olika sätt att se lärande 

på.   48

 Skolverket (2011), sida 242

 Bilaga 1: Landet vid floden43

 Skolverket (2011), sida 4-544

  Skolverket (2011), sida 445

  Lundgren, Säljö,  & Liberg, (2014) sida 251-25446

Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet: att skriva och samtala för att lära, Studentlitteratur, Lund, 1996 sida 5347
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Undervisningsområdet startar med genomgångar av läraren, eleven får/tar emot kunskap vilket  kan 

förknippas med lärostilen behaviorism. Genom att eleverna under lektionernas gång kommer få 

kunskap av världsreligionerna får de kunskapen i ”delar” (där varje världsreligion är en del) som 

tillslut blir en helhet i form av kunskap och förståelse för världsreligioner. Även detta kan förknip-

pas med en behavioristisk lärostil, dock bara en liten del då behaviorismen består av generalisering, 

ytinlärning och belöningssystem vilket inte är kopplat till detta. Här bör dock nämnas att för att 

skapa intresse är tanken att eleverna ska engageras i genomgångar med frågor och tid för diskussio-

ner därav i praktiken får vi även in det det sociokulturella perspektivet, där en viss del handlar om 

elevens delaktighet. Genom att låta eleverna ställa frågor eller få ett påstående att diskutera blir un-

dervisningen mer levande.  Även om olika teorier ingår, ligger grunden till undervisningen i kong49 -

nitivistisk läroteori. Kognitivism utgår från mentala processer (kunskap tas in, bearbetas och kom-

bineras och tas fram när vi behöver den). Tydligt är också självstyrda aktiviteter, problemlösning, 

tidigare erfarenheter, och förstå omvärlden. Detta kan kopplas till den påtänkta undervisningen. 

Eleverna får i detta upplägg använda den kunskap de har om de olika världsreligionerna och utifrån 

det kombinera och använda kunskapen för att skapa sina egna religion genom självständigt arbete. 

Vad för problem kan de stöta på? förklaring av problemen och skulle deras påtänkta religion funge-

ra i dagens samhälle. Detta är ett sätt som påvisar min utgångspunkt i läroteorin kognitivism.  Ge50 -

nom att binda samman två olika teorier och undervisningsmetoder (behaviorismen vid genomgång-

arna och kognitivism vid grupparbete) är chansen större att man kan främja varje elevs utveckling, 

lärande och livslånga lust att lära, som är ett av den svenska skolans grundläggande värde.  Att an51 -

vända sig av olika teorier är ett sätt att nå alla elever.  

6. Redovisning och betygskriterier  
Redovisning av detta arbete sker både skriftligt och muntligt i klassrummet. Detta är delvis för att 

läraren ska kunna bedöma hur eleven samarbetar i grupp men också hur väl de klarat av uppgiften. 

Eleverna bedöms enskilt och beroende på vad gruppen är bekväm med kommer redovisningen ske 

på olika sätt inom ramen av muntlig redovisning. Eleverna kan t ex göra en film, rollspel, med hjälp 

av power point etc. Gruppuppgiften utgår från läroteorin kognitivism, därav används muntlig redo-

  Lundgren, Säljö,  & Liberg, (2014) kapitel 649

  Lundgren, Säljö,  & Liberg, (2014) kapitel 650

  Skolverket, (2011), sida 251
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visning för att se om de tagit in kunskapen, bearbetat den och använder den när det behövs. Den 

skriftliga delen är till för att se om de kan föra fungerande resonemang, har grundläggande kunskap, 

se mönster och utveckla sina idéer, vilket är kunskapskrav i religionskunskap.  

När undervisningssekvensen når sitt slut, ska eleverna bedömas utifrån betygskriterierna i läropla-

nen. Varje betyg har olika kunskapskrav och utifrån hur väl eleven skriver och genomför redovis-

ningen kommer eleven få ett av följande betyg; F, E, D, C, B, A.  

För att uppnå kunskapskrav E skall eleven ha grundläggande kunskaper inom världsreligioner, 

kunna beskriva centrala tankegångar och urkunder. De ska även kunna föra enkla resonemang om 

likheter och skillnader mellan religioner. Eleven ska också kunna söka information om religioner 

och använda olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt och utifrån det föra enkla och 

till viss del underbyggda resonemang om informationen och källornas relevans.  

För att nå kunskapskrav C kan orden i versal stil bytas ut mot: Goda, utveckla och visa samband, 

utvecklade och relativt väl. För A  Mycket goda, förklara och visa på samband och generella möns-

ter kring, välutvecklade och nyanserade och välutvecklade och väl. Utgångspunkten är densamma 

men för högre betyg behövs utvecklade svar och analysförmåga. 

För att nå betygen i mellan t ex B behövs det att kunskapskraven för C och till övervägande del av 

A är uppfyllda.    52

En viktig del för lärandet och dess slutmål är att eleverna skall ha fått en stimulerad undervisning 

genom att fått kunskap tilldelat till sig i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtro-

genhet. Dessa fyra F:en kräver samspel och leder slutligen till Förmåga.  Därav bör lärare ställa 53

kritiska frågor för att se att undervisningen nått sina mål, syften och det centrala innehållet behand-

lats. 

7. Diskussion  
Det är enkelt att ha en vision desto svårare att utveckla den, då allt ska få plats inom ramarna som i 

detta fall består av styrdokument, didaktik och religionsvetenskap. Min vision var att få analysera 

och hitta ett väl fungerande undervisningssekvens till världsreligionernas centrala innehåll, detta var 

svårt då det centrala innehållet jämfört med storleken på arbetet var för stort. Även om jag utbildar 

Skolverket (2011), Kunskapskrav religionskunskap för årskurs 952

Gustavsson, Bernt, Vad är kunskap?: en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, Myndigheten för skolutveckling, Stockholm, 53

2002 sida 23-24
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mig till lärare saknas denna kompetens, då jag inte har vanan, däremot behöver inte det betyda att 

upplägget inte kommer att fungera. Beroende på klass och engagemang kan undervisningen vara 

väl fungerande. Den kan behövas anpassas och finslipas men sådant går inte att förutspå. Arbetet 

visar att man har en vilja att som blivande lärare att engagera eleverna på ett kreativt sätt. Genom 

denna uppgift får man förståelsen att bakom varje undervisningsdel finns det ett större perspektiv 

som; planering, didaktiska aspekter undervisningsmetoder etc. Genom att låta eleverna skapa sin 

egna ”religion” kan man förstå deras tankemönster och även vilka delar de har förstått från genom-

gångarna. Utifrån detta kan man sedan återuppta/repetera delar som kan behövas mer kunskap i el-

ler förståelse. Som lärare måste man göra ett urval, vad är viktigt i de olika världsreligionerna och 

hur mycket information kan eleverna ta in kopplat till läroplanen. Lärare har en frihet att välja ämne 

och hur det ska läras ut, en koppling ska däremot göras till läroplanen och dess styrdokument. Des-

sa finns av en anledning och ska därav följas. Det spelar roll vad för teori läraren använder och detta 

kan skilja sig från olika elever och som lärare behöver jag finna en eller flera jag är bekväm att ar-

beta utifrån likaså eleverna. Däremot kommer undervisningen inte alltid kunna anpassas till varje 

elev. Som blivande lärare och nybliven tror jag det är bra att tänka extra på vilka metoder man an-

vänder, vilka betygskriterier som fungerar med det centrala innehållet och målen, som erfaren lärare 

tror jag detta kommer naturligt. I ett land med såpass hög mångkultur och influerande från andra 

länder är det viktigt att eleverna får rätt bild av de olika religionerna. Alla är fram lyfta på en neutral 

nivå för att genom fakta och förståelse ska eleven bilda sin egen uppfattning. Världen har idag allt 

för mycket inflyttande av vad som sägs/skrivs på nyheter och internet och det är inte svårt att bilda 

fel uppfattning då man genomströmmas av olika åsikter.  
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Bilaga 1: Landet vid floden 

Ni skall i grupp skapa er egna stam utifrån de religioner vi haft genomgång på (Läs på utifrån er 
lärobok). Hitta på ett namn och ta de delar ni anser vara lämpligast i en religion 
Därefter skall ni svara på följande frågor: 
- varför valde ni dessa delar 
- vad har er religion för ritualer 
- bakgrund, hur uppstod den. 
- Hur kommer platsen som ni valt påverka er tro och hur anpassar ni er efter område/andra stam-

mar 
- Diskussion och analys  

Bakgrund: 
Året är 3500 f Kr. En grupp människor är på vandring, de letar efter en ny plats att bosätta sig på. 
De kommer slutligen fram till ett enormt landområde, där en stor flod delar hela området i två hal-
vor. Längs med floden finns bördig åkermark, detta tack vare att floden då och då svämmar över 
och för med sig bördigt slam upp på land. Utanför den bördiga flodstranden finns bara öken. 
Det är ett landområde med ett varmt och fuktigt klimat. Detta passar också vår grupp, som är vana 
med värme sedan förut och de har inte haft problem med att skaffa tjocka kläder som skydd mot 
kyla. Alla guppens medlemmar är färgade och de har vandrat från sydligare platser. Det visar sig 
dock snart att det endast finns fvra tillgängliga platser att bosätta sig på. 

Område A 
Fördelar: här finns det absolut bästa fisket i området. Det finns också den allra bästa odlingsmarken. 
De som bor här behöver aldrig svälta. Området är stort och det finns möjlighet att bosätta sig här för 
många människor. 
Nackdelar: En stor del av området är redan bebott av en annan stam. Villkoret för att vår stam skall 
kunna flytta hit är att den ger upp sina gamla seder och bruk och godtar den nya kulturen. Den stam 
som redan bor i området är alla vita människor. Vår stam riskerar att bli en " underklass ". 

Område B 
Fördelar: Här är fisket relativt bra. Odlingsmarken är mycket bra och det finns plats för många 
människor. 
Nackdelar: På andra sidan floden finns en fientlig grannby. Det finns stora risker för konflikter om t 
ex fisket. Detta kommer att kräva en beredskap av krigare eller någon annan form av Ersvar. På 
grund av sitt flacka läge svämmar floden över extra mycket just i det här området ibland. Detta 
medför naturligtvis förstörda skördar. 

Område C 
Fördelar: Bra jaktmöjligheter. Området är helt obebott och det finns godtagbara odlingsmöjligheter. 
Nackdelar: Dåligt fiske. Området är periodvis drabbat av gräshoppor som förstör skörden. Området 
är mindre än A och B. 

Område D 
Fördelar: Bra jaktområde. Öknen övergår till stäpp och savann och det betar både får och getter på 
betesmarkerna. Platsen är helt orörd och obebodd. Stammens förfäder har varit bosatta här. Platsen 
lämpar sig för folkets seder och bruk, och man kan här finna tydliga spår av Erfädemas kultur. 
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Nackdelar: Fisket är mycket dåligt. Floden är här väldigt smal och den odlingsbara marken är liten 
och stenig. Här finns ej plats för särskillt många människor. 

Ert arbete ska både lämnas in skriftligt till lärare och en kort redovisning, där ni förklarar er religion 
och grundtankarna inom den. Typsnitt; Times New Roman, 3 sidor, radavstånd 1,5  

Lycka till! 
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