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Utbildningsfilm för skolan

Vad tror du på? Barn frågar om ...
Vare sig du är troende eller inte så krävs
det en kunskap om världens religioner
och deras roll i vårt samhälle. I en global
värld är det kanske viktigare än någonsin att veta och känna till varför och hur
vissa religiösa riter genomförs för att vi
ska få en ökad förståelse för varandra.

I Vad tror du på? Barn frågar om …
besvaras just yngre barns ibland mycket
raka frågor om religion av religiösa
företrädare. Vad innebär det att leva ett
religiöst liv?

Trailer och studiehandledningar finns på www.filmo.se
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Judendomen är världens femte största
religion. Den judiska historien tar sin
början då Abraham lovar Gud sin trohet. Som den första monoteistiska religionen får vi följa den judiska historien
genom de gammaltestamentliga berättelserna. Vi får också en inblick i hur
det kan vara att leva ett judiskt liv idag.
Vad innebär det att hålla koscher? Hur
firar man shabbat? Vi får lära oss om
de olika riktningarna inom judendomen
och hur det påverkar vardagen. Man
kan till exempel vilja behålla familjetraditioner och kulturella traditioner, en judisk identitet, utan att utöva religionen i
sig. Filmen tar även upp förintelsen och
den antisemitism som har påverkat det
judiska folkets situation både historiskt
och idag.

JUDENDOM
Jesu födelse, korsfästelse, död och
återuppståndelse utgör grunden för en
av världens största religioner – kristendomen. Genom berättelserna om Jesu
liv och gärningar i de fyra evangelierna
i det Nya testamentet i Bibeln får vi lära
oss om grunderna för ett kristet liv.
Vad är ett sakrament och hur och varför
utförs de? Vad betyder det att vara
döpt? Vi får också lära oss om de olika
riktningarna inom kristendomen. Är
det någon skillnad mellan protestanter
och katoliker? Filmen tar även upp de
största kristna högtiderna och förklarar
till exempel hur och varför påsken firas.

KRISTENDOM
I slutet av 500-talet e.v.t föddes Muhammed i staden Mecka. När han var i
40-årsåldern uppenbarade sig ängeln
Gabriel för honom och under en lång
period därefter fick Muhammed ta emot
Allahs ord. I och med detta blir Muhammed Islams profet och budbärare för
världens muslimer. De fem pelarna
utgör grunden för den muslimska tron;
trosbekännelsen, bönen, fastan, vallfärden och allmosan. Men hur ska man be
till gud? och varför finns det inga bilder
i en moské? Vi får också lära oss om de
muslimska riterna som följer en muslim
från barndom till vuxenliv.

ISLAM
Tips! Om ni har avtal med en AV-central kan du prova att önska filmen via dem!

Siddharta Gautama föddes år 560 f.v.t
och levde sina första år som en välmående prins. Inget fattades honom men
trots det var han inte nöjd med vad livet
erbjöd honom. Han gav sig ut för att
finna meningen med livet och mötte
ålderdom, sjukdom och död vilket fick
honom att förstå att allt liv medför lidande. Hans upplysning innebär en förståelse för hur vi människor ska kunna
frigöra oss från våra begär som orsakar
vårt lidande. Hur ska man då kunna
leva ett lyckligt liv? Buddha menar att
meditation är ett sätt att uppnå lycka
på. För att kunna utvecklas som människa måste man följa vissa regler men
till skillnad från andra religioner kräver
inte buddhismen att man underkastar
sig reglerna utan man bestämmer sig
själv för att följa Buddhas väg.

BUDDHISM
Hinduismen är en av världens äldsta
religioner och som hindu tror man på
själavandring. Att själen vid dödens
inträde vandrar vidare till en ny kropp,
en ny existens. Det nya livet styrs av
gärningarna från de det gamla livet; det
man har sått i sitt tidigare liv får man
skörda i sitt nästkommande. Man kan
därför reinkarneras som människa, djur
eller växt. Det är en insikt som väcker
aktsamhet gentemot allt liv, men kan
man vara hindu och äta kött då? Vi får
också lära oss om de hinduiska högtiderna och hur de firas. Filmen tar även
upp en del av innehållet i de heliga Vedaskrifterna som berättar om de största
hinduiska gudarna men som också
innehåller undervisande och filosofiska
texter.

HINDUISM

PROGRAMMEN STÄMMER VÄL MOT LÄROPLANERNAS SYFTE OCH
KURSMÅL I LGR11:
Se www.skolverket.se
I årskurs 4-6
• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum
i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism
och buddhism.
• Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i
kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i
religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
• Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter
döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
I årskurs 7-9
• Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande
drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och
ortodoxi.
• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom,
hinduism och buddhism.
• Huvuddragen i världsreligionernas historia.
• Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid
formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
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Vad tror du på? - Barn frågar om ... - Köp alla och spara 500 kr.

• Köper du 1-4 filmer kostar de 800 kr/styck • Köper du alla 5 filmerna kostar de 3 500 kr. (700 kr/st)

Vad tror du på? - Barn frågar om ...
......st

Art.nr. 1752

Barn frågar om judendom

800 kr

......st

Art.nr. 1753

Barn frågar om kristendom
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Art.nr. 1754

Barn frågar om islam

800 kr
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Art.nr. 1756

Barn frågar om buddhism
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Art.nr. 1755

Barn frågar om hinduism
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ALLA 5 FILMER

(ord pris 4 000 kr)

•

3 sätt att beställa:

Abonnera på Film och Skola
(strömmande)

•

Önska filmerna via din AVmediacentral (strömmande)

•

Beställ DVD direkt från
Filmo/Swedish Film, se
adress nedan

3 500 kr

700 kr/film

Priser är exkl. moms och frakt. Ovanstående priser gäller för enskild skola. Samtliga filmer har institutionella
rättigheter för skolan.

Så här enkelt beställer du:
• E-post: info@filmo.se • Ring: vxl 08-445 25 50, fråga efter Filmo
• Via hemsidan: www.filmo.se • Posta till: Filmo • Box 6014 • 171 06 Solna
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