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Vi tittar på världsreligionerna - Sju religioner
Världsreligionerna formar människor sen århundraden och 
spelar en viktig roll i många människors liv världen runt. 
Genom att studera dessa religioner ser vi hur samhället och 
kulturen har utvecklats hos olika folk.

Tro
Både judendomen och kristendomen delar gamla testamentet där 
både Moses och Abraham ses som profeter. Islam kom 600 år efter 
kristendomen, men de har även Jesus gemensamt. Dessa tre kallas 
abrahamitiska religioner och de är samtliga monoteistiska. Bahai 
och sikhismen är också monoteistiska. Hinduismen är däremot 
polyteistisk.

Den gyllene regeln:

”Gör inte mot andra nåt som vållar smärta, om det görs mot dig.” 
-Från hinduismen

”Plåga inte andra med det som pinar dig själv.” -Från buddhismen

”Du ska älska din nästa som dig själv.”- Från judendomen 

”Allt ni vill att människor ska göra för er, ska ni göra för dem.” -Från 
kristendomen 

”Vem kan jag förakta? Den ende guden har skapat oss alla.” - Från 
sikhismen 

”Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv.” -Från 
islam

”Välsignad är den som föredrar sin nästa framför sig själv.” - Från 
bahai

Andra religioner:

Zoroastrismen är en persisk religion som en gång var en av världens 
största. Jainismen är en indisk religion som är nära besläktad med 
hinduismen. Shinto är en inhemsk japansk religion.

Ur kursplanen för religionskunskap:

”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utveck-
lar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället 
och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli upp-
märksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, 
och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.”
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Symboler, riter och heliga skrifter
De flesta religioner har heliga skrifter och trossatser 
som ger vägledning i livet. Ibland ges enskilda livsråd 
och råd till samhället genom korta historier eller 
metaforer. De heliga skrifterna behandlas med stor 
respekt.

Musik spelar en viktig roll i många religioner och många 
uttrycker sin kärlek till gud genom att sjunga. 

Pilgrimsresor är vanliga inom flera religioner. Det kan 
gälla platser som är anknutna till stiftarna.

Alla religioner har vissa helgdagar eller heliga dagar. 
Vissa firar stiftarnas födelse eller viktiga händelser i 
deras liv.

Diskussionsfrågor
1. Vad har Islam gemensamt med kristendom 

respektive judendom?  
Hur skiljer sig islam från kristendom respektive 
judendom?  
Hur skiljer sig kristendomens syn på Jesus från 
judendomens?

2. Se citaten under rubriken Den gyllene regeln och 
jämför dem. Finns det några likheter? Vad fyller 
buden för funktion? 

3. Alla de sju världsreligionerna har någon slags 
tro på ett liv efter detta. Varför är det så? 
Jämför hinduismens moksha med buddhismens 
nirvana. Finns det några likheter? Finns det några 
skillnader?

4. Inom vilka religioner förekommer pilgrimsresor? 
Varför är det vanligt med pilgrimsresor? 

5. Hur skiljer sig synen på materiella ting inom de 
olika religionerna?

6. För att komma närmare sin gud finns det olika sätt 
som människor världen över använder. Kan du ge 
några exempel?

7. Vilka skäl kan det finnas för människor att tro? Ge 
gärna några olika exempel. 

8. Dela in er i par: Nämn tre-fyra saker som du och 
din kompis kommer ihåg från filmen. Varför tror ni 
att ni minns just dessa? Diskutera!

Här kan du hämta mer information
http://www.sst.a.se/  - Nämnden för statligt stöd till 
trossamfund
http://sv.wikipedia.org/wiki/Religion - om religion
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsreligion - 
om världsreligioner
http://www.religion.nu/ - en pedagogisk guide till olika 
religioner
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion - SO-
rummet om religionskunskap
www.google.se - användbar sökmotor
http://factlab.com/?setcountry=Other&setlanguage=S
wedish#lo=1 - Factlab
www.wikipedia.se – bra nätencyklopedi
http://www.cinebox.se/ - Cinebox hemsida
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