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Ämne: Religion Arbetsområde: Hinduism/Buddhism 

Ansvarig lärare: Håkan                       Klass: 7  VT 2021 

 

Vi ska arbeta med hinduism och buddhism. Det är en religion med många gudar och en utan. Det kan 

vara svårt för oss i vårt samhälle att ta till sig dessa religioner men vi gör ett försök. 

Planering  

Mål: detta ska du lära dig: 

• Kunna redogöra för hinduernas tro på återfödelse. 

• Ha allmän kännedom om religionen och hur den utövas. 

• Ge exempel på gudar och hur de dyrkas. 

• Känna till och kunna förklara de olika kretsloppen. 

• Atman – Dharma – Moksha, du ska kunna redogöra för dessa begrepp och resonera kring 
dem 

• Känna till legenden om Buddha, de ”fyra sanningarna” och den ”åttafaldiga vägen”. 

• Känna till buddhismens olika riktningar och lite om dess spridning. 

• Reflektera runt buddhismens ”negativa” livsuppfattning och hoppet om befrielse. 

Undervisning: så här ska vi arbeta: 

• Genomgångar  

• Läroboken sidan __________ 

• Diskussioner  

Prestation: så här ska du visa vad du lärt dig: 

• Aktivt delta på lektionerna. 

• Läsa kapitlet om hinduismen i boken så att du förstår det du läser 
• Hemtenta 

Bedömning: detta kommer att bedömas: 

• Lektionsprestationerna; här visar du mycket så var aktiv och kom förberedd. 

• Provresultatet. 

  

Detta ska vi arbeta med: 



Arbetsområdets förankring i Läroplanen (Lgr 11) 

Övergripande mål (kapitel 1 &2): 

• Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en 
beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. 

• Skolan ska öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem, 

• Eleven kan använda kunskaper från de, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och 
kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv, 

• Eleven kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter 
i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, 

• Att eleven tar ett personligt ansvar för sina studier och utvecklar ett allt större ansvar 
för sina studier. 

• Eleven utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras 
bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 

Syfte: Du ska; 

• Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället, 
• Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet 
• Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska 

begrepp och modeller. 
• Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och 

trovärdighet. 

Centralt innehåll: 

• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och 
buddhism. 

• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle. 

• Huvuddragen i världsreligionernas historia. 

• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser. 

• Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt 
förhållningssätt. 

• Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, 
skildras i populärkulturen.• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors 
identiteter och livsstilar. 

• Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av 
identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. 

• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller. 

• Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska 
resonemang, till exempel dygdetik. 

• Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. 

• Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och 
demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. 

Kunskapskrav: 

http://www.skolverket.se/kursplaner_och_betyg 

Vid frågor maila Håkan på hakanromare@gmail.com    
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