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Plugguide till prov 

 

Om hinduism och buddhism 
Provet kommer att i första hand testa dina kunskaper om religionerna hinduism och buddhism utifrån vad vi 

jobbat med på lektionerna och ert läromedel (ne.se).  

Centralt innehåll 
 

Religioner och andra livsåskådningar 
• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. 
• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle 
• Huvuddragen i världsreligionernas historia.  
 

Religion och samhälle 
• 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.  
• Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om 

religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet. 
 

Religioner och andra livsåskådningar 
• 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.  
 

Hur vi lär oss 
 Ta hand om dig: rör på dig, sov och ät. 
 Dela upp pluggandet i mindre delar. 
 Sprid ut pluggandet över tid. 
 För att kunskaperna ska överföras från arbetsminne till långtidsminne krävs repetition. 
 Träna på att plocka fram kunskaperna. I regel krävs det att man plockar fram kunskaper 3-4 gånger innan 

de nya kunskaperna sitter. 
 Ansträng dig att minnas vad du lärt dig på lektionerna. Minnet gynnas av att du behöver anstränga dig för 

att plocka fram kunskaperna.  
 Förståelse är viktigt för att lära nytt och för att kunskaperna ska överföras till långtidsminnet. 
 Prata och skriv om det du lär dig. De som pratar minns bättre än de som är tysta. 
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Hur du kan plugga 
 Var aktiv på lektionerna: anteckna, ställ frågor, jobba med att formulera resonemang. 

 Läs i vårt läromedel (ne.se) om hinduism och buddhism. Anteckna viktiga begrepp, gör quiz. 

 Gör ett pluggschema för när och hur du ska plugga, t.ex. måndag 30 min repetera begrepp och tankar 

vi talat om, låta mamma förhöra mig.   

 Gör begreppslistor: hinduism och buddhism (gärna bredvid varandra eftersom en del begrepp används 

inom båda religionerna). Använd gärna Google spreadsheet så att du kan sortera orden/begreppen. 

 Gå igenom presentationer som förekommit i undervisningen. Innan du tittar på dem: försök att 

minnas vad de innehöll. 

 Gå igenom anteckningar någon dag eller ett par dagar. 

 Gör egna läxförhörsfrågor. 

 Gör tankekartor för att strukturera längre resonemang om t.ex. hur religion och samhälle påverkar 

varandra. 

 Diskutera det du jobbar med i skolan hemma. Diskutera exempelvis själen/atman/anatman runt 

middagsbordet. 

 Låt någon förhöra dig på begreppslistor och egna instuderingsfrågor. 

 Gör quiz och andra test för att plocka fram dina kunskaper och se vilka kunskapsluckor som behöver 

fyllas. 

 

Exempel på begrepp  
jämställdhet, jämlikhet, polyteism, reinkarnation, monoteism, dukkha, henotism, shakti, själ, atman, asket, 

anatman, nirvana, moksha, dharma, mantra, puja, den åttafaldiga vägen, bhakti, tempel, varna, kast, dalit, 

samsara, karma, bodhisattva, arhat, mahayana, theravada, stupa, satori, munk, nunna, Dalai lama, sangha, 

brahman … 

Fritextfrågor 
De kan handla om två saker: dels hur religion och samhälle påverkar varandra, dels likheter och skillnader 

mellan och inom religionerna. 

Kvalitet i ett resonemang 

 

https://laromedel.ne.se/reader/72146/7676
https://laromedel.ne.se/reader/72146/7683
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bl92nI2pOAhMXJEqcAsQtZxGsx1V9B31UfVIE0UXgnY/edit?usp=sharing

