
EN WEBBPLATS
Religionsresan är en webbplats som är uppdelad i 
tre huvudkategorier:

• RELIGIONERNA

• RELIGION & SAMHÄLLE

• LIVSFRÅGOR & DISKUSSION

Alla kategorier innehåller filmer och praktiska  
tillämpningar som interaktiva spel. Läromedlet kan 
användas individuellt eller i grupp, som till exempel 
att en skolklass tittar på filmerna tillsammans.

RELIGIONERNA
I den här kategorin följer vi Dorotea när hon tar en 
närmare titt på de fem världsreligionerna samt  
fornnordisk och äldre samisk religion.

Varje religion har ett interaktivt frågespel och även 
en lärarhandledning med tyngdpunkt på praktiska 
tillämpningar, som till exempel matlagningsrecept, 
skapa egna gudar, träna på att klä sig som en munk 
och många andra spännande övningar.

RELIGION & SAMHÄLLE
Här tar Dorotea med oss på en resa i Sverige och letar 
efter spår av fornnordisk religion samt kristendomen 
i dagens samhälle. Var kommer våra högtider ifrån? 
Hur förändrades samhället när kristendomen kom 
till Sverige? Finns det värderingar i vårt samhälle 
idag som har påverkats av kristendomen? Dessa och 
många andra frågor söker Dorotea svar på.

I den här kategorin finns ett interaktivt spel där 
spelaren ska leta efter spår av religion i samhället.

LIVSFRÅGOR & DISKUSSION
Här får vi se filmer på hur olika livsfrågor skildras 
i olika religioner, som till exempel ”Vad är viktigt 
i livet?”. Här finns åtta diskussionsfilmer med 
dramatiserade situationer som tar upp moraliska 
frågor som bland annat rör rätt och orätt, sexuell 
läggning, utanförskap, kränkning och jämställdhet.

VEM ÄR DOROTEA?
Dorotea är Religionsresans  huvudperson. Hon 
är en döv tjej som älskar att resa och möta nya 
människor. I läromedlet tar Dorotea med oss 
till olika platser och berättar om religionernas 
levnadsregler, ritualer och heliga platser och hon 
möter också döva utövare av religionerna.



Ett läromedel i

religionskunskap

ÄR DU INTRESSERAD?
Religionsresan erbjuds som licens för skolanvändare 
och privatanvändare. En skollicens innehåller ett antal 
elevlicenser som användaren kan administrera. Det 
innebär att en elev kan få inloggningsuppgifter och till 
exempel använda Religionsresan hemma för att göra 
sin hemuppgift.

Du hittar läromedlet på webbplatsen:

www.religionsresan.se
På webbplatsen kan du registrera dig och se aktuell 
prisinformation.

KONTAKT
Har du någon fundering eller fråga är du välkommen 
att kontakta oss via e-post:

info@dramaski.se

OM RELIGIONSRESAN
Religionsresan är producerat av Dramaski med 
produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndighe-
ten. Innehållet har tagits fram i enlighet med Lgr11 med 
hjälp av en referensgrupp bestående av pedagoger.

OCH VAD  
ÄR DET HÄR?

Religionsresan är ett digitalt 
läromedel som utgår från 

kursplanen i religionskunskap 
för mellanstadiet i Lgr11, men 
kan också användas för andra 

målgrupper. Huvudspråket i 
filmerna är svenskt tecken-

språk, men tal och undertext 
finns också i alla filmer.

VARFÖR FINNS VI?

vad händer efter döden?

HUR BLIR JAG EN BRA  
MÄNNISKA?

varför finns det så många 
kyrkor i Sverige?

VAD ÄR EN 

RELIGION? 
varför är den så 

viktig för många?

SYSTEMKRAV
Religionsresan fungerar på 
datorer, surfplattor och inter-
aktiva skrivtavlor.

Du behöver en internetupp-
koppling och webbläsare 
för att kunna använda 
läromedlet. Minst 4,5 Mbits 
uppkoppling för bästa upp-
levelse.

REKOMMENDERADE 
WEBBLÄSARE
•  Google Chrome 
•  Mozilla Firefox 
•  Apple Safari

Eller annan webbläsare som 
följer HTML5-standard.


