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Läromedlets utgångspunkter 

Ämnet religionskunskap ska verka i och förhålla sig till en mångkulturell skolmiljö både ur ett  

individuellt och ur ett samhälleligt perspektiv. Det är kunskaper om religioner och andra livsåskåd-

ningar som gör att vi kan tolka och förstå vår värld utifrån nationella och internationella perspektiv. 

Dessa kunskaper behövs också i mötet med andra människor. Religionsundervisningen ska också 

anknyta till den verklighet, kulturell, social och personlig, som ungdomar lever i. Detta är utgångs-

punkten för Fundament Religion 7, 8 och 9 samt tillhörande lärarhandledningar.

Religionsämnet och forskningen
Professor emeritus Kjell Härenstam anser att religionsämnets huvuduppgift är att hjälpa eleverna  

i deras egna liv och hjälpa dem att förstå världen av idag. (Härenstam K., Kan du höra vildhästen?, 

2000.) Men under lång tid har ämnet religionskunskap präglats dels av förhållningssättet att religion 

och livsåskådning är något som handlar om ”andra”, dels av att dessa andra står för något enhetligt 

snarare än som representanter för en mångfald. (Thurfjell D., Det gudlösa folket, 2015.) 

Redan i första kapitlet i Fundament Religion 7 möter eleverna påståendet att de tycker att ämnet 

religionskunskap är ett av de minst intressanta ämnena i skolan. Vad beror detta på? Deras egna 

livsfrågor verkar vara för kontroversiella och svåra för lärarna att hantera i undervisningen, vilket 

bidrar till den uppfattningen. (Carlsson D. & Thalén P., Det postsekulära klassrummet, 2015.) Religion 

upplevs också av många ungdomar som något gammaldags som förhindrar utveckling i dagens 

samhälle. (Risenfors S., Gymnasieungdomars livstolkande, 2011.)

Detta kan alltså vara en förklaring till att elever inte är lika intresserade av religionskunskap som 

de är av andra skolämnen. De upplever att ämnet inte handlar om dem, det berör dem inte, de ser 

ingen bredd eller hur ämnet kan hjälpa dem i deras liv eller hjälpa dem att förstå vår värld av idag. 

Eleverna själva anser att de mest får lära sig om religion, till skillnad från att också lära sig från eller 

av religion (Lövheim M. & Bromander J., Religion som resurs?, 2012.)

En kompletterande förklaring kan vara att synen på religionsämnet har förändrats. I det postmo-

derna samhället ser eleverna religionsämnet som föråldrat därför att undervisningen bedrivs utifrån 

religionernas historia utan att undervisningen hinner lyfta fram hur religioner och livsåskådningar 

hanterar livsfrågor i dagens samhälle. (Lindgren Ödén B. & Thalén P., Nya mål?: Religionsdidaktik i 

en tid av förändring, 2006.)

Intressant är att elever med svensk etnisk bakgrund sedan länge visat ett svagare intresse för  

religionsämnet än elever med utländsk bakgrund. I sammanhanget är det dock positivt att elever  

i högstadiet generellt har en tydlig medvetenhet om samhällets kulturella och religiösa mångfald. 

(von Brömssen K., Tolkningar, förhandlingar och tystnader, 2003.)

Internet har helt ändrat gängse uppfattningar gällande ungdomar och livsåskådning. Media har 

blivit elevernas huvudkälla för information om religion. Den näst mest frekventa källan till informa-

tion eller kontakt med frågor om tro och religion är skolan. Av stor betydelse är därför vilka slags 

religioner och livsåskådningar som lyfts fram i undervisningen och hur dessa behandlas. 

Det centrala hos religioner och livsåskådningar är nämligen inte deras dogmer utan hur de  

hjälper människan att hantera livet. Religionskunskapen måste därför hantera detta och lämna det 

gamla sättet att undervisa, där de stora världsreligionerna står i fokus. Genom att betona mångfald 

istället för homogenitet minskar risken för stereotypa framställningar av religioner och livsåskåd-

ningar. (Löfstedt M., Religionsdidaktik, 2011.)

Utifrån ovanstående forskningsresultat kring hur religionsämnet måste behandlas i skolan har 

alltså Fundament Religion 7, 8 och 9 samt tillhörande lärarhandledningar utformats. 
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Utveckla förmågorna och klara kunskapskraven
Fundament Religion ger förutsättningar för alla elever att minst uppnå kunskapskravet för godkänt i 

religionskunskap. Bokens upplägg är därför format utifrån ämnets centrala innehåll samt de förmå-

gor som eleverna under tre års tid ska utveckla. 

Bokens upplägg och struktur 
Fundament Religion 7 är en lärobok som utgår från den aktuella forskning som säger att religions-

undervisningen ska anknyta till den verklighet, kulturell, social och personlig, som ungdomar lever 

i. Boken utgår alltså från livsfrågorna i elevernas eget liv och vidgar i årskurs 8 perspektiven till att 

även omfatta livsfrågorna hos andra, för att därefter i årskurs 9 blicka ut mot förhållanden i vår värld 

idag. Eleverna ska lära sig om och av religion och livsåskådning.

Läroboken för årskurs 7 tar även fasta på forskningens rön om att sociala medier och populär-

kultur är den arena där unga idag hämtar inspiration för att forma sitt eget liv och bearbeta livs-

frågor. Kapitlet Livsfrågor i populärkulturen avslutar boken för årskurs 7.

Lärarhandledningen presenterar övningar och uppgifter till samtliga av bokens kapitel. Övning-

arna och uppgifterna engagerar och får eleverna att fundera kring egna livsfrågor, forma en egen 

uppfattning och ta ställning för den. I lärarhandledningen möter du också läs- och språkutveck-

lande övningar.

För de lärare som undervisar mer traditionellt, och väljer att lyfta fram forntida religioner, religion 

under antiken och världsreligionerna redan i årskurs 7, finns kapitlet Livsfrågor i olika samhällen 

som berättar om världsreligionernas framväxt, med tillhörande övningar och kompletterande 

material i lärarhandledningen. 

Fundament Religion och elevernas progression

• Fundament Religion 7 utgår från elevens egen tillvaro och personliga frågor om livet. Via 

aktuella livsåskådningars sätt att förhålla sig livet, och en tillbakablick på hur livsåskåd-

ningar formats genom historien, avslutas kursen med hur dessa frågor gestaltas  

i elevernas vardag via populärkulturen. Detta leder vidare till åk 8.

• Fundament Religion 8 utgår från hur olika riter, religiösa och icke-religiösa, följer oss  

genom livet och hur dessa gestaltas i judendom, kristendom och islam. Kursen avslutas 

med en utblick mot religionens roll i politiska skeenden. Detta leder vidare till åk 9.

• Fundament Religion 9 utgår från vårt liv tillsammans och hur etiska resonemang kan 

fungera. Via religion från Asien berättas om nya religiösa rörelser. Eleverna är nu mogna 

att tala om livsåskådningars roll för jämställdhet och sexualitet. Avslutningsvis ser vi livs-

åskådningen ur ett globalt perspektiv och talar om mänskliga rättigheter, frihet och ansvar. 

De är nu redo för vidare studier på gymnasiet.
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Fundament Religion och det centrala innehållet 
De tre religionsböckerna i Fundament-serien utgår från Skolverkets krav på att i årskurs 7–9  

behandla följande centrala innehåll:

Årskurs 7

Kapitelrubrik Centralt innehåll

Du själv och alla andra  
Viktiga frågor om livet

• Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Livsfrågor i vår tid • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och 
livsstilar.

• Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.

Etik – att tänka efter 
före

• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, 
till exempel konsekvens- och pliktetik.

Livsfrågor i olika  
samhällen

• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

• Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Livsfrågor i  
populärkulturen

• Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och  
sexualitet, skildras i populärkulturen.

Årskurs 8

Kapitelrubrik Centralt innehåll

Ditt och mitt liv • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid forman-
det av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Judendom • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom,  
hinduism och buddhism.

• Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Kristendom • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för 
kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

• Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Kristendomen i Sverige • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.

Islam • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom,  
hinduism och buddhism.

• Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Religion och politik • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter, utifrån ett  
kritiskt förhållningssätt.
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Årskurs 9

Kapitelrubrik Centralt innehåll

Vårt liv tillsammans • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplade till olika 
etiska resonemang, till exempel dygdetik.

Hinduism • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom,  
hinduism och buddhism.

• Huvuddragen i världsreligionernas historia.Buddhism

Religioner i Kina  
och Japan

Religion på nytt sätt • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig  
uttryck.

Olika syn på livsfrågor • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i  
frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Ditt och mitt liv i vår 
värld

• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

• Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättig-
heter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Varför är ämnet religionskunskap så viktigt?
SST, Myndigheten för stöd till trossamfund, utkom i april 2019 med rapporten Sveriges religiösa 

landskap – samhörighet, tillhörighet och mångfald under 2000-talet (Skrift nr 8, 2019). Rapporten 

tecknar en aktuell bild av Sveriges religiösa landskap. Den undersöker alltså hur religiös praktik, tro 

och tillhörighet ser ut idag i det svenska samhället. 

Rapporten analyserar bland annat följande frågeställningar: Hur skiljer sig olika religiösa grupper 

åt ifråga om genus, ålder, utbildning och inkomst? Hur ser sambandet ut mellan religion och social 

sammanhållning? Analyserna bygger på enkätdata insamlade av SOM-institutet, och publikationen 

är författad av Erika Willander, sociolog verksam vid Uppsala universitet.

Nedan följer en sammanfattning av undersökningen. I anslutning till resultaten finns sidhänvis-

ningar så att du lätt hittar om du vill läsa mer. Sammanfattningen kan användas dels för att få en 

snabb inblick i rapportens resultat, dels som en utgångspunkt för samtal med kollegor, elever och 

föräldrar om varför ämnet religionskunskap är så viktigt i dagens skola.

Rapporten vill teckna en aktuell, relevant karta över det religiösa landskapet i Sverige. Den omfattar 

fem religionstillhörigheter:

• Tillhöriga Svenska kyrkan.

• Tillhöriga en kyrka som är i minoritet i Sverige.

• Personer med muslimsk tillhörighet.

• Personer som tillhör en religion som varken är kristen eller muslimsk.

• Personer som uppgett att de inte har någon religionstillhörighet.

Du hittar hela rapporten här: https://www.myndighetensst.se/download/18.3907b1d0169055cec-

1fa7a49/1554715170878/sverigesreligiosalandskap_utskrift.pdf
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Inställning till religion och religionsfrihet

• De som bor i Sverige är mer positivt inställda till kristendom och buddhism än islam (s. 13).

• Andelen som uttrycker en negativ inställning till islam har inte ökat, däremot fått en tydli-

gare politisk förankring (s. 13).

• 57 procent av befolkningen är positiva till invandrares religionsutövning. Resten är nega-

tiva (s. 13).

• En stabil och relativt stor del av befolkningen verkar tro på ”något” (ca 60 procent).

Hur utövas religion?

• Alltfler svenskar saknar personlig erfarenhet av gudstjänst och andaktsliv (s. 23).

• Ca 30 procent deltar ibland i gudstjänster (s. 23).

• Ca 15 procent ber till Gud regelbundet varje vecka (s. 24).

• De som regelbundet deltar i gudstjänster varje vecka är från år 2000 till idag ca 5 procent. 

• 46 procent tror på ”en opersonlig makt eller kraft” (s. 30).

Hur många tillhör olika religioner?

• Svenska kyrkan: 6 109 546 (85 procent av befolkningen).

• Frikyrkor: 321 829.

• Islamiska trossamfund: 154 140.

• Lutherska kyrkor (t.ex. danska, isländska, norska): 50 228.

• Ortodoxa och österländska kyrkor: 141 889.

• Övriga trossamfund (t.ex. judiska, buddhistiska, anglikanska): 148 237.

• Religionstillhörigheten minskar. Den största orsaken är att medlemmar lämnar Svenska 

kyrkan (s. 42).

• Det är vanligt att ha mer än en religionstillhörighet (s. 44).

Vad innebär de olika religionstillhörigheterna?

• Att tillhöra en religion betyder inte samma sak för alla (s. 47).

• Man kan praktisera religion utan att tillhöra en religiös organisation.

• Man kan be till Gud utan att tillhöra någon religion (s. 51).

• De som tillhör andra religioner är mer benägna att tro på Gud än de som tillhör Svenska 

kyrkan (s. 52).

Vem tillhör vilken religion?

• Kvinnor är mer benägna att utöva religion än män (s. 57).

• Det har blivit mindre vanligt att ha en religiös tillhörighet (s. 58).

• Universitetsutbildning är vanligare bland dem som inte har religiös tillhörighet (s. 62).

• Religion är en grund för diskriminering vid svenska arbetsplatser (s. 64).

• Höginkomsttagare är mindre religiösa än andra inkomstgrupper (s. 66).
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Religiös tillhörighet och social sammanhållning

• Sverige är ett land där många människor känner hög allmän tillit (s. 79).

• Andelen av befolkningen som uttrycker att det inte går att lita på personer med annan  

religion har ökat (s. 75).

• Det är vanligare bland minoriteter att känna samhörighet med andra.

• Religionstillhörighet motverkar låg allmänmänsklig tillit (s. 79).

Avslutande reflektioner

• Det finns en utbredd idé i Sverige idag att religiositeten avtagit markant. Detta stämmer 

inte helt.

• Andelen medlemmar i Svenska kyrkan minskar (s. 81).

• Alltfler saknar egen erfarenhet av religiositet (s. 84).

• När svenskar talar om religion, talar de om någon annans religion utan egen religiös  

erfarenhet (s. 82).

• De som kallar sig kristna är 8 procent av befolkningen.

• De som kallar sig muslimer är 2 procent av befolkningen (s. 82).

• Det är viktigt att vi har gemensamma utgångspunkter när vi talar om religion och  

religiositet (s. 87).

Har du synpunkter, tankar och åsikter om Fundament Religion är du välkommen att kontakta mig 

via info@tukanlaromedel.se eller 0708 33 85 14.

Allt gott!

Per Eklund
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Språk- och kunskaps- 
utvecklande arbetssätt

Kraven som ställs i kursplanens beskrivning av förmågor och kunskapskrav förutsätter att eleverna 

gör något mer med det centrala innehållet. De ska bland annat resonera, analysera, dra slutsatser, 

argumentera och jämföra. Det räcker inte att de reproducerar fakta för att nå kunskapskraven i  

ämnet. Språk och lärande är nära kopplade till varandra. Därför behöver eleverna få en språk- och 

kunskapsutvecklande undervisning. Alla elever gynnas av en sådan undervisning, men för många 

elever kan det vara absolut nödvändigt för att lyckas nå kunskapskraven. 

Det finns ingen vedertagen definition av vad språk- och kunskapsutvecklande undervisning är 

för något, men forskning inom språk och lärande har identifierat olika framgångsfaktorer för en 

sådan undervisning.

• Alignment innebär att det ska finnas en samstämmighet mellan målen, undervisningen 

och bedömningsuppgiften. Det måste tydliggöras för eleven vilket målet är, hur vägen mot 

målet ser ut och hur du som lärare kommer att bedöma elevens kunskapskvalitet. 

Övningarna i lärarhandledningen är kopplade till kursplanens förmågor och kunskapskrav. 

I slutet av varje kapitel i lärarhandledningen finns ett test, som också knyter an till de 

kunskapskrav eleven tränat på i övningarna. 

• Aktivera förkunskaper. Undervisningen behöver ta sin utgångspunkt i elevens tidigare 

erfarenheter och kunskaper. När dessa aktiveras får eleven krokar att hänga upp sin nya 

kunskap på. 

• Höga förväntningar. I Lgr11 är förväntningarna på eleverna högt ställda. Eleven ska göra 

något mer med det centrala innehållet och kunna tillämpa faktakunskaperna i resonemang 

och argumentationer, för att dra slutsatser eller jämföra. Det innebär att hen behöver mötas 

av en undervisning med högt ställda förväntningar och kognitivt utmanande uppgifter. 

Övningarna i lärarhandledningen är kognitivt utmanande. 

• Stöttning. För att eleven ska kunna klara kognitivt utmanande uppgifter behöver hen stöttning 

längs vägen, inte bara här och nu. Det behövs en mer framåtsyftande stöttning i form av 

strategier. Istället för att förenkla övningen som vi ger eleven ska vi fundera över vilken 

stöttning eleven behöver för att klara övningen. I lärarhandledningen finns stöd strukturer 

till övningarna, i form av skrivmallar, grafiska modeller, begreppslistor, lucktexter, läs-

strategier eller olika typer av tankekartor. 

• Språkets betydelse för lärandet. Lärare behöver bli medvetna om vilka språkliga utmaningar 

som kan finnas i de texter eleven ska läsa, men också de texter som eleven själv ska producera. 

Vi behöver fundera över vilket språk som krävs för att nå förmågor och kunskapskrav inom det 

område vi arbetar med. I flera övningar i den här lärar handledningen finns därför begrepps-

listor som eleven kan använda, men också förslag på sambandsord. Till varje kapitel finns 

begreppsövningar med de ämnesspecifika begreppen.

• Interaktion och elevaktivitet. Eleven behöver ges stort talutrymme och möjlighet till 

interaktion. Att tala och göra stärker lärandet och kunskapsutvecklingen. Elevens tanke-

processer synliggörs. Därför finns övningar i lärarhandledningen med fokus på interaktion 

och elevaktivitet. 

• Flerspråkighet som resurs. Övningarna ger eleven möjlighet att använda sitt starkaste språk 

för att förstå ämnesinnehållet. Ibland sker ett ”korsspråkande”, translanguaging, där elevens 

flera språk används samtidigt. När elevens flerspråkighet tillvaratas kan språk- och ämnes-

kunskaper utvecklas parallellt. Om vi nyttjar elevens flerspråkighet kan vi ha fortsatt höga 

förväntningar, och även andraspråkselever kan arbeta med kognitivt utmanande övningar. 



11

Fundament Religion 7, Per Eklund © Tukan förlag läromedel 2019

Läs mer i:

Flerspråkiga elever – effektiv undervisning i en utmanande tid, Cummins 2017.

Att undervisa nyanlända. Metoder, reflektioner & erfarenheter. Kaya 2016.

Språkutvecklande SO-undervisning – strategier och metoder för högstadiet. Bjerregaard  

& Kindenberg 2015.

Greppa språket – ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Skolverket 2012.

Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med  

andraspråkselever i klassrummet. Gibbons 2013.

Lyft språket, lyft tänkandet: språk och lärande. Gibbons 2013.

Språkinriktad undervisning: en handbok. Haje & Meestringa 2014.

Thomas & Colliers forskning: http://www.thomasandcollier.com/index.html



12

Fundament Religion 7, Per Eklund © Tukan förlag läromedel 2019

Att bedöma i SO-ämnen

Att bedöma elevens prestationer inom ramen för aktuella styrdokument är en utmaning. Inte  

enbart därför att bedömning i sig är en komplex process, utan också för att samtliga SO-ämnen är 

omfattande i relation till både det centrala innehållet och kunskapskrav. 

Uppgifterna i Fundament-serien utgår från det centrala innehållet och kunskapskraven och är 

uppbyggda utifrån två principer: analytisk och holistisk bedömning.

Analytisk bedömning
Analytisk bedömning innebär att bedömningen är uppdelad i mindre enheter. Varje enskild uppgift 

bedöms med utgångspunkt i olika delar av kunskapskravet. Detta är en metod som lämpar sig väl 

för bedömning av mindre uppgifter. Varje enskild uppgift är därför markerad med vilka delar av 

kunskapskravet som uppgiften kan ge belägg för. Varje enskild uppgift ger på så vis information 

om, eller belägg för, elevens kunskapsnivå. 

Holistisk bedömning
Holistisk bedömning innebär att bedömningen riktar sig mot helheten istället för mot en mindre 

del. Att använda sig av holistisk bedömning lämpar sig bra om läraren ska bedöma ett större arbete 

eller prestationer över en längre tid. Uppgifterna i Fundament-serien understryker vilken förmåga 

som uppgiften utgår från och kan därför också användas för ett mer långsiktigt arbete och ingå i en 

större, holistisk bedömning. 

Betygsättning
Att bedöma uppgifter är inte samma sak som att sätta betyg. Varje enskild uppgift ger läraren  

information om elevens kunskaper i relation till kunskapskravet för respektive ämne. 

För att kunna sätta ett rättvist betyg är det viktigt att titta på helheten och bedöma elevens  

kunskaper utifrån samtliga uppgifter som eleven blivit bedömd på, och utifrån samtliga belägg  

som eleven visat.  

I denna process kan de olika uppgifterna fungera som underlag för en större helhetsbedömning.  

I det sammanhanget är det viktigt att läraren tittar på elevens samlade prestation.
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Övningarnas koppling till centralt  
innehåll och kunskapskrav

I tabellen nedan ser du respektive övnings koppling till det centrala innehållet och till del av  

kunskapskrav. De delar av kunskapskraven som avses listas efter tabellen.

Kapitel Centralt innehåll Övning Del av kunskaps
krav kopplad till 
resp. övning

1 2 3 4 5

Kap. 1

Du själv och 
alla andra

Introduktion till religionsämnets syfte. Om  
religionsvetenskap, livsåskådning, mångfald, 
förståelse och respekt. 

1. Träna begrepp - - - - -

2. Fixa ordlistan - - - - -

3. Det viktiga i livet X

4. Sommarjobbet X X

5. För religionsfrihet X X X

6. Mot religionsfrihet X X X

Kap. 2

Viktiga frågor 
om livet

Etiska frågor samt människosynen i några  
religioner och andra livsåskådningar.

8. Träna begrepp - - - - -

9. Fixa ordlistan - - - - -

10. Livets kortlek X X

11. Kärlek och hat X X

12. Normer X X

13. Du och din självbild X X

Kap. 3

Livsfrågor  
i vår tid

Hur religioner och andra livsåskådningar kan 
forma människors identiteter och livsstilar.

Sekulära livsåskådningar, till exempel  
humanism.

14. Träna begrepp - - - - -

15. Fixa ordlistan - - - - -

16. Identitet X

17. Tro i Sverige X X

18. Vad är religion? X X

19 A. Taube och livet X X

19 B. Boye och livet X X

19 C. Dylan och livet X X

19 D. Lenngren och livet X X

19 E. Lindgren och livet X X

19 F. Sartre och livet X X

19 G. Gärdestad och livet X X

20. Tjejhistoria X

21. Religion och  
vetenskap

X

22. Funderingar i  
väntrummet

X X

23. En bättre värld X
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Kapitel Centralt innehåll Övning Del av kunskaps
krav kopplad till 
resp. övning

1 2 3 4 5

Kap. 4

Etik – att tänka 
efter före

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och  
argumentation utifrån etiska modeller, till  
exempel konsekvens- och pliktetik.

24. Träna begrepp - - - - -

25. Fixa ordlistan - - - - -

26 A–C. Dilemmasagor X

27. Väggen för vänlighet X

28. Fyra hörn X

29. Benbrottet X

30. Etik och ekonomi X

31. Vem kan du lita på? X

Kap. 5

Livsfrågor i 
olika sam-
hällen

Sambandet mellan samhälle och religion i 
olika tider och på olika platser. 

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

32.Religionsöversikt X X

33. Träna begrepp - - - - -

34. Fixa ordlistan - - - - -

35. Vad vet du om  
religion?

- - - - -

36. Poängjakt - - - - -

37. Väskans hemlighet X X

38. Templet i Gamla  
Uppsala

X X

39. Skapelseberättelser X X

40. Tidsaxeln X

41. Sant eller falskt? X X

Kap. 6

Livsfrågor i  
populär-
kulturen

Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med 
livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i 
populärkulturen.

42. Träna begrepp - - - - -

43. Fixa ordlistan - - - - -

44 A. Du och dig själv X X

44 B. Du och din familj X

44 C. Du och kärleken X X

44 D. Du och vänner X X

44 E. Du och skolan X

44 F. Framtidsdrömmar X X

45. Populärkultur  
och livet

X
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Delar av kunskapskravet

Kunskapskravet bör betraktas som en helhet när det kommer till betygsättning. För att det ska vara 

enklare att använda uppgifterna i boken som underlag för bedömning har vi gjort en uppdelning. 

Denna uppdelning är till för att du som lärare ska kunna få belägg för elevernas kunskapsnivå i  

relation till de olika uppgifterna. Mer om de olika delarna och hur man kan tänka kring bedömning 

av detta hittar du på s. 12. Texten nedan är bearbetad.

Kunskapskrav 1 Eleven har (…) kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar  
det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck  
och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven (…) resonemang om likheter och 
skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.   

Kunskapskrav 2 Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka sam- 
hälleliga förhållanden och skeenden beskriva (…) samband med (…) underbyggda resone-
mang.

Kunskapskrav 3 Eleven kan också föra (…) resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang  
och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar (…).

Kunskapskrav 4 Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar  
genom att föra (…) underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller  
på ett (…) fungerande sätt.

Kunskapskrav 5 Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då  
olika typer av källor på ett (…) fungerande sätt samt för (…) underbyggda resonemang om 
informationens och källornas trovärdighet och relevans.
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Att arbeta med övningarna

En arena för fördjupad förståelse
Lärarhandledningen ska ses som en arena där eleverna kan få en fördjupad förståelse för hur de 

själva och andra tolkar och förstår livet. De ska utveckla sitt kritiska tänkande och få redskap som 

hjälper till att utveckla deras egen livsåskådning. Övningarna och uppgifterna skapar även förutsätt-

ningar för fördjupat lärande, vilket ligger till grund för bedömning mot kunskapskrav. I samband 

med denna process finns också utmärkta möjligheter till formativ bedömning.

Lärarhandledningen är upplagd utifrån bokens kapitelrubriker. Du hittar en rad olika uppgifter, 

ofta fler än vad du behöver till varje kapitel. Syftet med övningarna är att förklara, förstärka och för-

ankra kapitlets innehåll hos eleverna. Övningarna ska göra så att eleverna lär sig från och av religion 

och livsåskådning, snarare än om.

I anslutning till varje övning finns angivet till vilket kapitel övningen hör, vilken typ av övning det 

är, till vilka typer av grupper övningen passar, hur lång tid övningen kan beräknas ta, vilka förmågor 

som tränas samt vilken koppling övningen har till det centrala innehållet och kunskapskraven.

Varje kapitel avslutas med ett kapiteltest. Testen är utformade så att de i första hand testar de fak-

takunskaper som berörs i kapitlet. Utöver detta finns en eller flera uppgifter som är tänkta att testa 

någon ytterligare del av kunskapskravet.

I övningar/kapiteltest finns rader för eleverna att skriva på, men ofta räcker nog inte dessa till. Då 

kan ni naturligtvis använda anteckningsbok, lösblad osv.

När tiden inte räcker till

Du kanske inte hinner allt …

Som läromedelsförfattare lever vi i den bästa av världar. En lärobok skrivs och en lärarhandledning 

konstrueras. Materialet täcker ämnets syfte, det centrala innehållet och kunskapskraven. Men kom-

mer du som lärare att hinna med allt? Nej, hur vi än gör så hinner vi lärare sällan med allt som står i 

läroboken eller materialet i lärarhandledningen, trots goda avsikter och höga ambitioner. Hur gör 

du när tiden inte räcker till?

… men undervisa utifrån ämnets syfte …

Kapitlen i läroboken och övningarna i lärarhandledningen ska ses utifrån ämnets syfte. Lärarhand-

ledningen beskriver i inledningen till varje kapitel hur kapitlet och övningarna hör samman med 

ämnets syfte. Detta är grunden. Läroboken och lärarhandledningen ger möjligheter till ett brett och 

varierat bedömningsunderlag kopplat till kunskapskraven. Kopplingen till kunskapskraven på s. 13 

är alltså ett verktyg som du kan använda för att bedöma elevernas kunskaper vid betygsättning. 

… och utgå från modellen på nästa sida!

Om du känner att paniken är nära och du inte hinner det du planerat så kan du använda följande 

enkla modell för att ändå känna att du hunnit med ämnets syfte. 
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1. Utgå alltid från läroboken. 

2. Arbeta med läsförståelsefrågorna i läroboken. 

3. Utvärdera med hjälp av en av kapitlets övningar i lärarhandledningen. Varje övning har en 

koppling till kunskapskraven. Utgå från ett holistiskt perspektiv.

1. Lärobokens kapitel

2. Lärobokens läsförståelsefrågor

3. Övning i lärarhandledningen

BEDÖMNING
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Året runt på 25 moment

Följande planering utgör ett förslag på hur kapitlen i läroboken tillsammans med lärarhandled-

ningen kan användas under kursen i religionskunskap åk 7. Läroboken och lärarhandledningen 

täcker innehållet för samtliga moment, men med utgångspunkt i lärobokens kapitel kan du som 

lärare självklart använda eget material. 

I anslutning till varje genomgång i läroboken och övning i planeringen sker samtal och utvärdering 

som driver ämnet och undervisningen framåt. Till varje moment finns också rubriken ”Extra”, där 

du hittar övningar och uppgifter som kan genomföras om du har tid eller vill arbeta längre med ett 

arbetsområde. Ändra gärna i planeringen. Lärobokens upplägg gör det lätt att använda material du 

har sedan tidigare. Byt då ut förslagen i planeringen nedan mot ditt eget material.

Kapitel 1. Du själv och alla andra, lärobok s. 14–22.

Moment Planering och övningar

1 • 3. Det viktiga i livet

2 • 4. Sommarjobbet

3 • 5. För religionsfrihet

• 1. Träna begrepp

Kapiteltest 1

Extra

• 2. Fixa ordlistan

• 6. Mot religionsfrihet

Kapitel 2. Viktiga frågor om livet, lärobok s. 23–38.

Moment Planering och övningar

4 • 10. Livets kortlek

• 13. Du och din självbild

5 • 12. Normer

6 • Du och kärleken i läroboken, s. 30–33. 

• 11. Kärlek och hat

7 • Eleverna arbetar med frågorna kopplade till lärobokens avsnitt ”Du och vänner”,  
”Du och skolan” samt ”Livsåskådning och framtidsdrömmar”. 

• 8. Träna begrepp

Kapiteltest 2

Extra

• 9. Fixa ordlistan
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Kapitel 3. Livsfrågor i vår tid, lärobok s. 39–61.

Moment Planering och övningar

8 • 16. Identitet

• 17. Tro i Sverige. Undersökningen genomförs som hemuppgift. 

9 • 17. Tro i Sverige. Uppföljning av hemuppgift. 

• 18. Vad är religion?

10 • 21. Religion och vetenskap

• 22. Funderingar i väntrummet

11 • 19 A–G. Taube, Boye, Dylan, Lenngren, Lindgren, Sartre samt Gärdestad och livet

12 • 20. Tjejhistoria

• 23. En bättre värld

• 14. Träna begrepp

Kapiteltest 3

Extra

• 15. Fixa ordlistan

Kapitel 4. Etik – om att tänka efter före, lärobok s. 63–73.

Moment Planering och övningar

13 • 28. Fyra hörn

14 • 26 A–C. Dilemmasagor

15 • 27. Väggen för vänlighet

• 24. Träna begrepp

Kapiteltest 4

Extra

• 29. Benbrottet

• 30. Etik och ekonomi

• 31. Vem kan du lita på?

• 25. Fixa ordlistan
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Kapitel 5. Livsfrågor i olika samhällen, lärobok s. 75–107.

Moment Planering och övningar

16–17 • 32. Religionsöversikt

• 35. Vad vet du om religion?

• 40. Tidsaxeln

18–19 • 37. Väskans hemlighet

• 41. Sant eller falskt?

20–21 • 39. Skapelseberättelser

• 35. Poängjakt

22–23 • 38. Templet i Gamla Uppsala

• 32. Träna begrepp

Kapiteltest 5

Extra

• 34. Fixa ordlistan

• I lärarhandledningen finns också fördjupande fakta om forntida religioner, religion under 
antiken, fornnordisk religion samt samisk religion, s. 119–123.

Kapitel 6. Livsfrågor i populärkulturen, lärobok s. 109–119.

Moment Planering och övningar

24–25 • 44 A–F. Du och livet

• 45. Populärkultur

• 42. Träna begrepp

Kapiteltest 6

Extra

• Fördjupande information kring ungas medievanor finns i lärarhandledningen, s. 160–161.

• 43. Fixa ordlistan
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Kapitel 1. Du själv och alla andra 

Lärobokens introduktion till kapitlet

”Nu börjar din resa! Du ska få lära dig att bättre förstå både dig själv och andra människor,  

genom att få kunskap om olika sätt att tro och tänka om livet. Många menar att det är genom 

att förstå andra som vi förstår oss själva. Läroplanen bestämmer vad du ska lära dig i ämnet 

religionskunskap. Eftersom samhället präglas av mångfald är kunskaper om religioner och 

andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. Det är  

därför du läser ämnet religionskunskap.”

 

Lärobokens koppling till kursplanen  
Övningarna till kapitel 1 kopplas samman med följande innehåll gällande ämnets syfte i kursplanen: 

”Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa 

traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. (…) Genom undervisningen 

ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa 

traditioner.”

Övningarna kopplas samman med följande förmågor i kursplanen: 

• Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

• Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

Övningarna kopplas samman med följande centrala innehåll i  
kursplanen:

• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

• Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

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

religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Lärobokens kapitelrubriker
Detta kapitel i lärarhandledningen är strukturerat utifrån följande rubriker, som eleverna möter 

i bokens första kapitel, ”Du själv och alla andra”. 

• Religionsvetenskap

• Mångfald

• Vi människor är olika

• Vad vi tycker och tror förändras

• Förståelse och respekt

• Livsåskådning och mänskliga rättigheter

• Religionsfrihet
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Övningar i kapitlet
1. Träna begrepp 

Läsförståelseövning.

2. Fixa ordlistan  

Läsförståelseövning.

3. Det viktiga i livet 

Övningen anknyter till rubrikerna ”Vi människor är olika” och ”Vad vi tycker och tror förändras”.

4. Sommarjobbet 

Övningen anknyter till rubrikerna ”Mångfald” och ”Förståelse och respekt”.

5. För religionsfrihet 

Övningen anknyter till rubrikerna ”Förståelse och respekt”, ”Livsåskådning och mänskliga rät-

tigheter” och ”Religionsfrihet”.

6. Mot religionsfrihet 

Övningen anknyter till rubrikerna ”Förståelse och respekt”, ”Livsåskådning och mänskliga rät-

tigheter” och ”Religionsfrihet”.

Kapiteltest 1
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Kapitel 1

1. Träna begrepp 

Kapitel i Fundament Religion 7: Kapitel 1. Du själv och alla andra

Typ av övning: träna begrepp

Gruppstorlek: enskilt eller i mindre grupper

Tid: 30 minuter

Förmågor som tränas: resonera, söka information

Koppling till centralt innehåll och kunskapskrav: se tabell på s. 13

Lärarinstruktion
Orden förklaras i ordlistan i läroboken på s. 21. 
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Kapitel 1

1. Träna begrepp 

Den här övningen tränar dig på att förstå begreppen i kapitel 1 i läroboken. Skriv först en kort för-
klaring av begreppet. Konstruera sedan en mening där du använder begreppet.

religionsvetenskap

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

teolog

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

livsåskådning

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

respekt

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

mångfald

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

religionsfrihet

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

religionsutövning

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
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Kapitel 1

2. Fixa ordlistan

Kapitel i Fundament Religion 7: Kapitel 1. Du själv och alla andra 

Typ av övning: läsförståelse

Gruppstorlek: enskilt eller mindre grupper

Tid: 10 minuter

Förmågor som tränas: söka information

Koppling till centralt innehåll och kunskapskrav: se tabell på s. 13

Lärarinstruktion 
Fixa ordlistan är ett komplement till övning 1. Den här övningen går snabbare att genomföra.  

Båda övningarna hjälper eleven inför det avslutande kunskapstestet. Den kluring som avslutar 

övningen är till för de elever som blir klara lite snabbare än andra. De har då något att fundera på 

medan andra arbetar klart. Kluringen kan också göras gemensamt med hela klassen, som inledning 

eller avslutning på övningen.

Orden förklaras i ordlistan i läroboken på s. 21. 

Rätt svar till kluringen är RESPEKT.
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Kapitel 1

2. Fixa ordlistan 

Den här övningen tränar dig på att förstå orden i ordlistan i kapitel 1 i läroboken. Para ihop rätt ord 
med rätt förklaring, genom att skriva in rätt siffra i rutan.

Kluring

Ordningen på bokstäverna i ett av kapitlets viktiga ord har ändrats. Kanske finns ordet i ordlistan, 
kanske inte. Vilket är ordet? 

T R E K E P S

1. Erfarenhet

2. Livsfrågor

3. Mångfald

4. Livsåskådning

5. Sekulär livsåskådning

6. Respekt

7. Utöva religion

8. Religionens utveckling

9. Religionens bakgrund

10. Uppfattning

u Att visa hänsyn.

u Hur religionen växt fram, dess historia.

u Var religionen kommer från och hur det var där och då.

u Människors sätt att tro och tänka och deras uppfattning 
om hur livet ska levas. 

u När egna kunskaper och erfarenheter ligger till grund 
för hur människan förstår livet.

u Handlar om allt som ger mening i livet. Kallas också  
existentiella frågor.

u Att ha en åsikt, att tycka någonting om något eller  
någon.

u Något vi utgår ifrån. Bygger på något vi gjort eller varit 
med om.

u Olika åsikter om livet eller sätt att leva i ett samhälle.

u Att använda religionen, t.ex. att be, gå till synagogan, 
kyrkan eller moskén.



27

LÄRARE

Fundament Religion 7, Per Eklund © Tukan förlag läromedel 2019

Kapitel 1

3. Det viktiga i livet

Kapitel i Fundament Religion 7: Kapitel 1. Du själv och alla andra 

Typ av övning: värderingsövning

Gruppstorlek: helklass, halvklass eller mindre grupper

Tid: 15 minuter

Förmågor som tränas: reflektera, resonera, argumentera

Koppling till centralt innehåll och kunskapskrav: se tabell på s. 13

Lärarinstruktion 
Denna övning kan genomföras skriftligt men fungerar faktiskt bäst som en muntlig övning i klas-

sen. Eleverna får blunda eller låta huvudet vila mot bänken och svara genom att räcka upp handen. 

Du läser upp ett alternativ i taget och antecknar i anslutning till varje påstående hur många som 

räcker upp handen, det vill säga kan tänka sig att göra det som påståendet hävdar. Det som inleds 

som en lite annorlunda övning avslutas med ett samtal om hur vi kan se på våra liv, vad som är 

”viktigt” och hur den uppfattningen kan variera stort. Vad är egentligen viktigt i livet?
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3. Det viktiga i livet

Livet kan se ut på många olika sätt. Hur du lever ditt liv påverkas från många olika håll. Som en  
uppvärmning för att prata om livet kan du fundera över följande val. Valen kan verka jättekonstiga, 
men försök att svara ändå. Jämför sedan dina svar med en eller flera kamrater. Varför valde ni som 
ni gjorde?

Ja Nej Ja, men bara om …

1. Du får fem miljoner kronor, 
men då måste du lova att 
bo utomlands resten av  
livet.

2. Du får vara osynlig under 
en dag, men då kommer 
ditt liv att bli fem år  
kortare. 

3. Du får en resa jorden runt, 
men först måste du dränka 
en åtta veckor gammal 
kattunge. 

4. Du får gå på bio gratis  
under ett år, men då måste 
du sjunga en solosång på 
skolavslutningen.

5. Du får en miljon kronor, 
men då måste du låta en 
läkare operera bort din  
högra tumme. 

6. Du får en av huvudrollerna 
i en film, men då måste du 
lova att aldrig mer titta på 
film på tv, mobilen, surf-
plattan, via någon strea-
mingtjänst eller på bio.

7. Du får möjlighet att resa i 
tiden, men chansen att 
komma tillbaka till nutid är 
bara 25 procent.

8. Du får alla dina framtida 
studier betalda, men du 
måste lova att aldrig mer 
spela spel i hela ditt liv.
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4. Sommarjobbet

Kapitel i Fundament Religion 7: Kapitel 1. Du själv och alla andra 

Typ av övning: värderingsövning

Gruppstorlek: helklass, halvklass eller mindre grupper

Tid: 20 minuter

Förmågor som tränas: reflektera, resonera, argumentera

Koppling till centralt innehåll och kunskapskrav: se tabell på s. 13

Lärarinstruktion
Övningen fungerar bra som utgångspunkt för att tala om att vi människor är olika, om att det vi 

tycker och tror förändras och om vad som menas med förståelse och respekt. Utifrån några enkla 

beskrivningar kopplade till ett antal personer ska eleverna avgöra vilka som ska få ett sommarjobb. 

Övningen kopplas samman med begrepp som människosyn, respekt, normer och fördomar. Av-

slutningen sker i form av ett samtal kring hur eleverna betraktat personerna som sökt jobbet utifrån 

den korta beskrivning de fått. Går det egentligen att välja vem som ska ha jobbet? 

Instruktion

• Dela in klassen i grupper om ca fyra elever. 

• Låt varje grupp få ta del av uppgiften. Läs det inledande stycket högt för eleverna.

• Poängtera att allt de kan veta om dem som sökt sommarjobben är det som står i uppgiften. 

Du kan inte ge någon ytterligare information.

• Förklara gruppens uppgift: att de ska avgöra vilka tre personer som får jobben.

• Låt eleverna arbeta i 20 minuter. Under tiden kan du anteckna de arbetssökandes namn på 

tavlan. Gå även runt och kolla att arbetet i grupperna går bra.

• Alla i respektive grupp ska vara överens om de tre personer de valt ut.

• Gruppen utser en person som berättar vilka tre personer de valt.

• Gå laget runt och låt varje grupp berätta vilka de valt. Om du vill kan varje grupp också få 

motivera sina val. Varje person som valts ut av en grupp får en markering vid sitt namn på 

tavlan. Det blir alltså de personer som fått flest markeringar som får jobben. Därefter talar ni 

gemensamt om varför just dessa valts ut. 

• Avsluta övningen med att samtala om hur de tänkt och valt utifrån den lilla information de 

haft. Bemöt och kommentera eventuella fördomar som kan finnas.

Då denna övning är en av de första i kursen religionskunskap blir den också en inkörsport till  

hur och under vilka former ni ska kunna tala om livsfrågor. 
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4. Sommarjobbet

I ett litet samhälle ute vid havet finns en mataffär. Till affären kommer bofasta, sommargäster som 
bor på öarna intill och båtfolk som är ute och seglar. Nedanför affären finns en brygga där det är lätt 
för dem att förtöja sina båtar.

I affären arbetar fyra personer: två män och två kvinnor. Affären har nyss byggts om, och där säljs 
nu både mat och reservdelar till motor- och segelbåtar. Nu behöver ny personal anställas över 
sommaren. Här är en lista på de personer som har sökt de tre lediga jobben. 

• Suleyman, 22 år, svensk med rötter i Libanon. Har nyss flyttat till orten.

• Ulla, 43 år, svenska. Pälsallergiker. Gift och har två barn.

• Erik, 30 år, svensk. Sitter i rullstol. Aktiv i Moderaterna.

• Marja, 28 år, finska. Allergisk mot nötter och citrusfrukter. Har egen segelbåt.

• Ali, 20 år, syrier. Har bott i Sverige i tre år. Familjen bor kvar i Syrien.

• Lena, 21 år, svenska. Förlovad. Blind på ett öga efter en svår bilolycka.

• Harald, 57 år, svensk. Har varit psykiskt sjuk i två år. Är nu helt frisk.

• Miriam, 34 år, flykting från Jemen. Kom till Sverige för två år sedan.

• Lotta, 21 år, har påbörjat studier till lärare. Är vegan och aktiv i Miljöpartiet.

• Jan-Erik, 51 år, ogift. Bor med sin mamma. Är intresserad av båtmotorer.

• Johanna, 31 år, danska. Ensamstående med ett barn. Sambo med Maria.

• Klaus, 36 år, tysk. Har varit alkoholist men är nu nykter. Intresserad av matlagning.

• Dennis, 26 år, amerikan. Gift med Lotta som är präst i den lokala kyrkan.

• Eva-Maria, 58 år, svenska. Gift och skild två gånger. Bostadslös.

• Aleksis, 18 år, går i gymnasiet. Bor med sin pappa som nyss blivit arbetslös. 

Alla personer på listan kan utföra de arbetsuppgifter som krävs för sommarjobbet. Ni sitter med i 
den grupp som ska avgöra vilka som får de tre jobb som just nu finns. Välj ut de personer som får 
jobben. Alla i er grupp ska kunna förklara varför ni valt just dessa tre.

Följande personer får sommarjobbet:

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
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5. För religionsfrihet

Kapitel i Fundament Religion 7: Kapitel 1. Du själv och alla andra 

Typ av övning: värderingsövning

Gruppstorlek: helklass, halvklass eller mindre grupper

Tid: 20 minuter

Förmågor som tränas: reflektera, resonera, argumentera

Koppling till centralt innehåll och kunskapskrav: se tabell på s. 13

Lärarinstruktion
Vad är mänskliga rättigheter och vad står begreppet religionsfrihet för? Har du ansvar för de mänsk-

liga rättigheterna? Är religionsfrihet något bra eller dåligt? Denna ”heta stolen”-övning ger eleverna 

möjlighet att reflektera över begreppen. De får avslutningsvis kunskap om vad som gäller enligt 

svensk lag och hur läroplanen vill att skolan ska arbeta. Alla som går eller arbetar i skolan måste följa 

detta. 

Vad är ”heta stolen”?

Formen ”heta stolen”-övning innebär att eleverna sätter sig i en halvcirkel eller en ring i klassrum-

met. I halvcirkeln/ringen finns en extra, tom stol. Den som leder övningen läser upp ett påstående 

och de som håller med om påståendet byter plats. Påståendena läses med en kort paus. Samtal sker 

efteråt då övningen avslutats. 

Övningen kan också göras utifrån den placering eleverna har i klassrummet. De som håller med 

om påståendet räcker då upp handen eller ställer sig upp. För att göra övningen lite mindre utpe-

kande kan du be eleverna att blunda under tiden som påståendena läses. Läraren håller reda på det 

antal händer som räcks upp vid varje påstående. Samtal sker efteråt då övningen avslutats.

Att tänka på

• Den som leder övningen kan stå vid sidan av ringen, mitt i ringen eller framför klassen om 

övningen görs utan att flytta om i rummet.

• De första påståendena är till för att ”värma upp” klassen så att de vet hur övningen fungerar 

och vad de ska göra. 

• Givetvis har deltagarna rätt att avstå från att vara med i övningen. Den som inte vill delta 

sitter bara kvar på sin stol. 

• Uppmuntra eleverna att våga vara personliga.

• Det går att ändra åsikt under övningen.

Påståenden

• Sommaren är bättre än vintern.

• Jag tycker om att vakna tidigt.

• Tjejer är bättre än killar.

• Det är viktigt att få tro på vad som helst.

• Alla religioner handlar egentligen om samma gud.

• Religiösa människor är mindre intelligenta.
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• Det finns en religion som är bättre än alla andra.

• Det borde byggas fler moskéer i Sverige.

• Religioner borde förbjudas.

• Det är spännande med religionskunskap.

• Jag kan prata om Gud med mina kamrater.

• Att tro på Gud kan ge mening åt livet.

• Jag skulle kunna tänka mig att besöka en kyrka.

• Religion leder till krig.

• Alla människor har samma värde.

Avslutande samtal

• Tacka eleverna för att de deltog i övningen. Nu sker ett samtal om hur det kändes att  

genomföra övningen men också om hur deltagarna tog ställning. 

• Vilka påståenden var svårare att ta ställning till? 

• Vilka var lättare att ta ställning till? Varför? 

• Fanns det några deltagare vars ställningstagande var förvånande? Vilka håller med?  

Vilka håller inte med? 

• Fanns det något påstående som var ”hetare” än något annat? Vad kan det bero på? 

• Avsluta med att lyfta fram citaten från Europakonventionen och läroplanens formu-

leringar. Vad har eleverna lärt sig? 

Den svenska diskrimineringslagen berättar

Lagen omfattar sju diskrimineringsgrunder. Alla elever ska vara skyddade från att bli diskriminerade 

på grund av 

• etnisk tillhörighet

• funktionsnedsättning

• kön

• könsöverskridande identitet eller könsuttryck

• religion eller annan trosuppfattning

• sexuell läggning

• ålder

Europakonventionen berättar

Europakonventionen, som är en överenskommelse mellan alla länder i Europarådet, säger: 

”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet 

att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, 

utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.”

Läroplanen berättar

• ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”

• ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 
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tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rätts känsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfes-

sionell.”

• ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning,  

ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.”

Ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
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6. Mot religionsfrihet

Kapitel i Fundament Religion 7: Kapitel 1. Du själv och alla andra 

Typ av övning: tvärtom-övning

Gruppstorlek: helklass, halvklass eller mindre grupper

Tid: 20 minuter

Förmågor som tränas: reflektera, resonera, argumentera

Koppling till centralt innehåll och kunskapskrav: se tabell på s. 13

Lärarinstruktion
Vad är mänskliga rättigheter och vad står begreppet religionsfrihet för? Har du ansvar för de mänsk-

liga rättigheterna? Är religionsfrihet något bra eller dåligt? Det här är en ”tvärtom-övning” som ger 

eleverna möjlighet att byta perspektiv och reflektera över dessa begrepp. Övningen kan användas 

som uppföljning till övning 5.

Vad är en tvärtom-övning?

Tvärtom-övningar kan användas för att inspirera inför ett nytt arbetsområde eller fördjupa en frå-

geställning. Att tänka tvärtom är ett sätt att se något ur ett nytt perspektiv. Tyvärr kan det vara lättare 

att tänka negativt än positivt. Övningen slutar emellertid med att ni vänder på de negativa förslag 

som kommit fram. Att främja religionsfriheten och det svenska samhällets demokratiska 

värderingar är övningens syfte.  

Instruktion

• Klassen delas in i mindre grupper.

• Varje grupp får i uppgift att skriva upp minst tre tvärtom-förslag på hur religionsfrihet ska 

förhindras. Förslagen kan vara i form av ett påstående, t. ex. ”Förbjud religiösa lokaler!”, 

”Förbjud religiösa symboler!”, ”Ta bort religionsundervisningen i skolan!” 

• Samla ihop de olika påståendena genom att skriva upp dem på tavlan, på lappar eller via 

digitala medier.

• Samtala om gruppernas påståenden. Hur kom de på dessa? Finns det länder där påståen-

dena faktiskt är verklighet? Om vi hade dessa förbud i Sverige, hur skulle det kännas då?

• Grupperna får nu istället vända det negativa till något positivt. Låt dem komma med idéer 

på hur mänskliga rättigheter och religionsfriheten istället kan stärkas. Vad kan du göra? Vad 

kan vi göra tillsammans? Vad kan beslutsfattare och politiker göra?

• Avsluta genom att samtala om vad begreppen mänskliga rättigheter och religionsfrihet står 

för. Koppla samman det med läroboken. Ett förslag är att låta eleverna se vad de kommit 

fram till genom att anteckna nyckelord på tavlan eller via digitala medier. 

Att tänka på

I övningen kan rasistiska eller andra extrema åsikter komma upp bland eleverna. Tvärtom- 

påståendena kan alltså vara åsikter som vissa elever står för eller som har präglat deras uppväxt.  

Det är mycket viktigt att dessa idéer bemöts utifrån gällande normer och värderingar samt svensk 

lagstiftning. 

LÄRARE
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Kapiteltest 1

Kapitel i Fundament Religion 7: Kapitel 1. Du själv och alla andra 

Typ av övning: kapiteltest

Gruppstorlek: enskilt

1. Vad studeras främst inom religionsvetenskapen?

  Hur religiösa byggnader, till exempel synagogor, kyrkor och moskéer, ser ut. 
  Religioner och andra livsåskådningars bakgrund, utveckling och funktion. 
  Världsreligionernas historia och utveckling. 

2. Vad studerar en teolog?

  Naturvetenskap 
  Samhällsvetenskap 
  Religionsvetenskap 

3. Vad menas med livsåskådning?

  En religions bakgrund, var den kommer ifrån och hur det var då. 
  Människans sätt att tro och tänka om livet och hur det ska levas.
  Hur högtider firas i olika kulturer och bland olika folk. 

4. Vilken förklaring passar bäst ihop med begreppet respekt?

  Att människor visar hänsyn mot varandra. 
  Att en människa vet vad som är rätt och fel. 
  Att lagar och regler följs i ett samhälle. 

5. Vilken förklaring passar bäst ihop med begreppet mångfald?

  Människor med olika religioner som lever tillsammans i ett samhälle. 
  Att det finns flera olika religioner och livsåskådningar på jorden. 
  I ett samhälle finns olika sätt att leva och olika åsikter om hur man ska leva.

6. Vilken förklaring passar bäst ihop med begreppet religionsfrihet?

  Ett land där befolkningen får tro på det de vill. 
  Rätten att bestämma vad man vill tro på eller inte tro på.
  Uppfattningen att alla religioner är lika mycket värda. 

7. Vad menas med en religions utveckling?

  I vilka länder en religion finns. 
  Hur religionen växt fram, dess historia. 
  Hur många anhängare en religion har. 

8. Vilken förklaring passar bäst ihop med begreppet religionsutövning?

  Att gå på gudstjänst i en synagoga, kyrka eller moské. 
  Att tro på en religion. 
  Antalet anhängare till en religion som bor på en viss plats. 

ELEV
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9. Vilken av följande frågor räknas INTE som en livsfråga?

  Vad är meningen med mitt liv? 
  Hur ska jag bli lycklig? 
  När slutar skolan idag? 

10. Vilken organisation har formulerat förklaringen om de mänskliga rättigheterna?

  Läkare utan gränser 
  Förenta nationerna 
  Amnesty International 

Svara med egna ord på varför frågorna i rutan kallas för livsfrågor.

Hur ska jag bli lycklig?
Vad är rätt och vad är fel?
Vad händer när jag dör?

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
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