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Hinduisk praktik & tro 
Praktik = hur man gör, t.ex. utför riter, firar högtider … 

Tro = tron på gudar, hur världen fungerar o.s.v. 

Religionsboken, anteckningar, slides och youtubefilmer 

De sidor i religionsboken som är av glädje är s. 141-148. Självfallet ska du titta 

igenom dina anteckningar från lektionerna. Mycket som vi gått igenom och 

jobbat med på lektionerna finns också på: 

http://www.bildningscentralen.se/arskurs/ak-7/  

Bedömning 

 Toppen Bra Okej 

Fakta: 
Gudar och deras 

symboler, riter 

Du känner till och 

kan beskriva alla 

hinduiska gudar 

från under-

visningen. 

 

Du kan kortfattat 

beskriva ett par 

riter. 

Du känner till och 

kan beskriva de 

flesta hinduiska 

gudar från under-

visningen. 

 

Du kan kortfattat 

beskriva en rit. 

Du känner till och 

kan beskriva flera 

(minst 3) hinduiska 

gudar från under-

visningen. 

 

Du kan kortfattat 

beskriva en rit. 

Begrepp: 
Brahman, samsara, 

karma, polyteism, 

monoteism, varna, 

puja, dalit, rit m.fl. 

Du förstår och kan 

använda alla de 

begrepp som 

diskuterats i 

undervisningen. 
 

Du förstår och kan 

förklara hur de 

hänger ihop. 

Du förstår och kan 

de flesta av alla 

de begrepp som 

diskuterats i 

undervisningen. 

 

Du förstår och kan 

några (minst 4-5) 

av alla de 

begrepp som 

diskuterats i 

undervisningen. 

 

Analys 

resonemang 

Du kan resonera 

sakligt om olika 

orsaker till att 

människor utför 

riter eller vilka 

funktioner riter 

fyller (t.ex. 

thaipusam) 

Du kan resonera 

sakligt om ett par 

orsaker till att 

människor utför 

riter eller några 

funktioner riter 

fyller 

Du kan resonera 

allmänt om varför 

människor utför 

riter  

 

(t.ex. att man 

önskar välgång, vill 

hedra guden …) 
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Förmågor 

 analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika 

tolkningar och bruk inom dessa 

 analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och 

skeenden i samhället, 

 

Centralt innehåll 

 Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, 

judendom, hinduism och buddhism 

 Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens 

samhälle 

 Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid 

formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära 

sammanhang. 

 

 


