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RELIGION
Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Svenskar är sällan vana att prata om religion och trosuppfattningar som anses vara en privatsak. För många människor som kommer
till Sverige är det tvärt om – religion är ofta viktigt och en del av vardagslivet. Kontrasten kan
bli stor, inte minst för att man i Sverige kan välja att vara utan religion – eller att byta religion. Genom den här filmen om religion hoppas vi kunna förklara hur många svenskar ser på
religion och vad religionsfriheten i Sverige betyder.
Förberedelse
Titta på filmen. Hur tänker du själv om religion? Är du bekväm med att prata om vad du tror
eller inte på? Vet du vilka religioner som finns representerade i din grupp? Titta på deltagarbladet, där finns symboler från de vanligaste religionerna. Ta reda på vad som är viktigast
inom de olika religionerna så du kan samtala med gruppen om det.
Skriv ut deltagarbladet.
Genomförande
Gå en runda och fråga deltagarna vad de tänker om religion. Är religionen viktig i respektive
hemländer? Fråga om deltagarna vill berätta om de tillhör en religion och vad det betyder för
dem. Skriv upp de religioner/inriktningar som nämns. Känner alla till vad de olika begreppen
står för?
• Titta på filmen. Förstod alla innehållet? Behöver vi hjälpa varandra med tolk eller förklaringar? Titta gärna på filmen flera gånger om ni behöver textning på olika språk.
• Filmen tar upp religionsfrihet – förstår deltagarna vad det innebär? Vilka tankar väcker
det? Kan man vara ”fri från” religion?

Att samtala om (låt samtalet ta tid):
Vad tänker deltagarna om hur svenskar ser på religion?
Har de själva mött svenskar som inte vill prata om religion?
Vilka är de största skillnaderna mellan hur man ser på religion i respektive hemländer
och i Sverige?
Varför tror deltagarna att Sverige är så sekulariserat?

• Dela ut deltagarbladet. Gå igenom de olika religiösa symbolerna och prata om vad som
är viktigast inom de olika religionerna.
Avslutning
Tacka deltagarna för att de vill dela med sig av sina tankar kring religion. Berätta vilket tema
ni tar upp nästa gång.
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