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Utbildningsfilm för skolan

 
Ny religionsserie som svarar mot målen i Lgr 11

Den aktuella och angelägna serien inspirerar och uppfyller målen i nya läroplanen. 

I skolans värdegrund och uppdrag ingår att främja förståelse för andra människor och medmänsklighet. 
Olika religion och trosuppfattningar är allt viktigare att känna till i det svenska samhället i takt med en 
ökad internationalisering. Människors förmåga att leva med och inse värdet av kulturell mångfald blir 
allt större (s 7 Lgr 11).

Utifrån skolans kunskapsmål skall eleven efter genomgången grundskola också kunna ”samspela i 
mötet med andra människor utifrån kunskaper om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, 
religion och historia.” (s 14, Lgr 11).

I det centrala innehållet i religionskunskap i åk 4-6 anges till exempel att ritualer, religiöst motiverade 
levnadsregler samt heliga platser och rum i världsreligionerna kristendomen, islam, judendom, hindu-
ism och buddhism ska behandlas  (s 188, Lgr 11).
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Av sju miljarder människor är de flesta troende. I den här serien tittar 
vi närmare på dagens – och framtidens - världsreligioner. 
Serien är filmad runt om i världen. Filmerna är lämpliga från 10 år.



• Vad kan religioner betyda för människors identitet och livsstil? 
• Vilka centrala tankegånger och urkunder har de olika världs- 

religionerna?
• Vad innebär den nya religiösa rörelsen Bahai?

Längd: 20-25 min/avsnitt  Från:10 år    Paketpris: 5 200 kr för hela serien

BUDDhISMeN 

För ca 2 500 år sedan levde en olycklig prins som gav 
upp sin rikedom för att finna den rätta vägen. hans 
namn var Siddhartha Gautama. Filmen ger en intro-
duktion till buddhismen och beskriver bland annat 
hur livet kan se ut som en buddhistisk munk. 

KrISteNDOMeN

För ca 2 000 år sedan levde en man som lämnade sitt 
liv som snickare för att istället bli profet. hans namn 
var Jesus Kristus. Filmen ger en introduktion till kris-
tendomen och berättar bland annat om de viktigaste 
symbolerna och traditionerna. 
 

hINDUISMeN

hinduismen är en av de äldsta religionerna. Den 
har varken helig skrift eller anstiftare, men däremot 
många gudar som nära en miljard människor vördar. 
Filmen ger en introduktion till hinduismen, skildrar 
viktiga seder och visar hur livet kan se ut för en tro-
ende i Indien.  



ISLAM

För ca 1 500 år sedan levde en krigare, som med 
tiden skulle bli känd som profet. hans namn var 
Muhammed. Filmen ger en introduktion till islam. Du 
får även träffa en ung troende och höra om hur livet 
påverkas av islams fem grundpelare, som varje an-
hängare av islam bör följa. 

JUDeNDOMeN

enligt Gamla testamentet levde en gång en man som 
genom sin tro fick ett heligt löfte av Gud: hans barn 
skulle ärva ”det förlovade landet”. Abrahams ättlingar 
blev de första judarna. Filmen ger en introduktion till 
judendomen och berättar bland annat om de vikti-
gaste symbolerna och traditionerna.  

BAhAI

Bahai är den yngsta men snabbast växande av världs-
religionerna. I filmen skildras Bahaullah, grundarens, 
liv, de heligaste platserna, och hur tron praktiseras. 
Det förmedlas att man inom Bahaitron ser jorden som 
ett land och människorna som dess invånare. Män 
och kvinnor anses jämlika och medlemmarna väljer 
sina företrädare i demokratiska former. 

SIKhISMeN

För ungefär 500 år sedan föddes en pojke i en hög-
kastig hinduisk familj. Med tiden gav han bort sina 
ägodelar för att istället söka vishet. hans namn var 
Guru Nanak. Filmen ger en introduktion till sikhis-
men. Du får även följa med en ung sikhisk flicka och 
hennes familj när de firar Vaisakhi.  

SJU reLIGIONer

tron har genom århundraden format människor runt 
om i världen, och fortsätter att spela stor roll. Men 
vad är det som skiljer de sju största världsreligionerna 
åt, och finns det några likheter? Filmen tar oss med 
på en resa, där vi får se hur överraskande mycket som 
förenar troende runt om i världen. 
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....st Art.nr. 1528 Vi tittar på världsreligionerna: BUDDHISM 800 kr

....st Art.nr. 1529 Vi tittar på världsreligionerna: KRISTENDOM 800 kr

....st Art.nr. 1530 Vi tittar på världsreligionerna: HINDUISM 800 kr

....st Art.nr. 1531 Vi tittar på världsreligionerna: ISLAM 800 kr

....st Art.nr. 1532 Vi tittar på världsreligionerna: JUDENDOM 800 kr

....st Art.nr. 1533 Vi tittar på världsreligionerna: SIKHISM 800 kr

....st Art.nr. 1534 Vi tittar på världsreligionerna: BAHAI 800 kr

....st Art.nr. 1535 Vi tittar på världsreligionerna: SJU RELIGIONER 800 kr

....st ALLA 8 FILMER 5 200 kr
650 kr/film

Priser är exkl. moms och frakt. Ovanstående priser gäller för enskild skola. Samtliga filmer har institutionella rättigheter enligt 
SDF:s allmänna regler gällande för visning inom skolor. Den institutionella rätten tillåter att materialet används i olika under-
visningssituationer.


