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Upptäck Religion
Upptäck Religion Lgr 11 är ett grundläromedel i religionskunskap 
för årskurs 4–6. Läromedlet består av grundboken Upptäck 
Religion samt tillhörande arbetsbok. Grundboken fi nns även som 
onlinebok. Till serien revideras en lärarbok som utkommer januari 
2017.

PROVLEKTION 1 OCH 2:
• Den buddhistiska tron
• Levnadsregler
Följande provlektion är ett utdrag ur Upptäck Religion grundbok och arbetsbok.

Provlektionerna tränar:

• att använda centrala begrepp
• att argumentera och refl ektera över livsfrågor
• att jämföra och se likheter och skillnader mellan olika religioner.

Ni arbetar med t.ex. dessa delar i kunskapskraven för årskurs 6:

”Eleven har grundläggande kunskaper om levnadsregler som hör till världsreligionerna 
och visar det genom att föra resonemang om likheter och skillnader mellan några 
religioner.”

BÖRGE RING & DANIEL SANDIN

LIBER

– böcker i SO och NO för skolår 4–6

Börge Ring

Upptäck Religion handlar om de fem världsreligionerna: 
judendom, kristendom, islam, buddhism och hinduism. Inom 
varje religion tar boken upp heliga platser och rum, levnadsregler, 
berättelser, trons grundtankar och olika grupper – på ett sätt som 
gör det enkelt för eleverna att jämföra och att hitta likheter och 
skillnader. Etiska och existentiella frågor löper som en röd tråd 
genom hela boken. Ett av kapitlen tar också upp fornskandinavisk 
och samisk tro.

Upptäck Religion innehåller:
• grunderna i religionernas tro
•  beskrivningar av viktiga ceremonier, hur man firar högtider 

och hur människor lever med sin tro i vardagen
• viktiga berättelser inom varje religion 
• viktiga ord och begrepp
• temauppslag om bland annat livet efter detta och symboler

Upptäck Religion fungerar utmärkt att använda i undervisningen 
utifrån den nya läroplanen Lgr 11.
Upptäck Religion ingår i Upptäckarserien
Upptäckarserien har fler titlar. Se www.liber.se

Daniel Sandin
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”Eleven visar på enkla samband mellan konkreta uttryck och centrala 
 tankegångar inom buddhismen.”

Lektionen består av:

•	 Upptäck Religion Grundbok s. 130–135, s. 62–63
•	 Upptäck Religion Arbetsbok s. 58–60

Så arbetar du med provlektion 1: 

1. Börja med att introducera Buddha. Det var en prins i Indien som levde för 
2500 år sedan. Han hette Siddharta Gautama. Efter en tids studerande och 
funderande över vad som gör människor lyckliga kom han på att man ska vara 
nöjd med det man har; han blev upplyst och kallade sig Buddha. De som 
trodde på Buddha kallades för buddhister och religionen kallades för 
 buddhism. (Visa gärna var Indien ligger på en världskarta.)

2. Nu kan du dela ut sidorna 130–133 ur grundboken. Förklara att ni tillsammans 
ska ta reda på vad buddhister tror på och tänker om världen vi lever i. Läs 
 texten på sidan 130–131 tillsammans.

3. Gör en tankekarta. Skriv Buddhism i mitten och följande begrepp runt om: 
 Nirvana
 Samsara
 Karma
4. Låt eleverna en och en försöka förklara begreppen skriftligt med egna ord 

 utifrån grundbokens text.
5. Sedan kan de två och två jämföra sina förklaringar.
6. Avsluta med att göra gemensamma förklaringar till begreppen på tavlan.
7. Nu kan eleverna jobba med sidan 58 ur arbetsboken.

EXTRA:  De som blir klara kan pröva Sammanfattningen från arbetsboken sidan 
60. Till sin hjälp kan det använda sidan 134 ur grundboken.

Så arbetar du med provlektion 2:

1. Börja med att definiera ordet Levnadsregler. Låt eleverna komma med 
 exempel från sitt eget liv, från olika religioner.

2. Dela ut grundbokens sidor 62–63. Förklara hur religionerna tänker sig att de 
tio budorden kom till kännedom för oss människor. 

3. Dela in eleverna i tio grupper där varje grupp får omformulera ett av 
 budorden med egna ord.

4. Låt även grupperna ge ett exempel på vad budordet sätter för begränsningar i 
vardagen – hur påverkar det oss och hur påverkar budordet den som är 
 religiös/troende?

5. Sammanställ gruppernas resultat på tavlan.
6. Dela ut grundboken sidan 135. Låt eleverna arbeta med arbetsboken sidan 59.

EXTRA:  De som blir klara kan pröva Sammanfattningen från arbetsboken sidan 
60. Till sin hjälp kan de använda sidan 134 ur grundboken.
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BUDDHISMEN

130

VAD tror du? 
Buddha trodde att den 

människa som inte har 

några önskningar och 

inte längtar efter mer blir 

lycklig och lugn. Vad tror 

du skulle hända om du 

slutade önska dig saker?

Nirvana är målet för 
alla buddhister.

Den buddhistiska tron
Buddhismen grundar sig på Buddhas tankar och på den 
sanning som han upptäckte när han satt under fikonträd-
et och mediterade.

Allt förändras hela tiden
Buddha upptäckte att allt i livet förändras. Det finns ing-
enting som är likadant under ett helt liv. Ta kroppen till 
exempel, den förändras hela tiden. Likadant är det med 
vad vi tycker om, vad vi vill göra och vilka vänner vi har.

Då tänkte Buddha att eftersom allt förändras så är 
det dumt att fästa sig vid något och tro att det ska bestå. 
Visst ska du ha en vän, men tro inte att vänskapen håller 
hela livet. För om man tror att allt i livet ska vara lika-
dant hela tiden, blir man bara ledsen och besviken.

”Jag vill ha”
Buddha sa också att man ska försöka komma bort från 
känslan att alltid vilja ha mer. Mer pengar, mer kärlek, 
fler vänner, bättre cykel och så vidare. Den som klarar av 
det kommer att finna lugn och ro i livet och nå det som 
kallas nirvana.

Nirvana
När en buddhist har lärt sig att inte längre vilja ha en 
massa saker, når han eller hon nirvana.

För vissa buddhister är nirvana som en himmel att 
komma till, men för de flesta är nirvana mer ett sätt att 
känna och uppleva, ett tillstånd.Vägen till nirvana är 
svår och lång. Människan måste meditera, lära sig att 
leva rätt och framför allt att försöka förstå Buddhas tan-
kar. Gör hon det, då kommer hon till nirvana.

Många statyer föreställer Buddha 
när han mediterar.
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BUDDHISMEN

Allt går i cirklar
Buddhister tror, precis som hinduer, att livet går om och 
om igen. Människan föds till många liv på jorden. Det 
kallas för samsara, som betyder evigt kretslopp, något 
som aldrig tar slut.

Men människan kommer loss ur detta kretslopp och 
slipper återfödas när hon når nirvana.

Vad vi gör har betydelse
Precis som för en hindu är det viktigt för en buddhist att 
leva rätt och att tänka och handla kärleksfullt. Allt man 
gör har betydelser för detta liv och för vad som händer i 
nästa liv.

Det kallas för karma. Karma är summan av livets 
goda och dåliga handlingar och det är de som avgör vad 
en människa föds till i nästa liv. Det är inte ens säkert att 
man blir människa i nästa liv, man kan också bli ett djur. 
Det är karman som avgör det.

131

Samsara betyder evigt 
kretslopp, det vill säga att 
allt går i cirklar utan slut.

Karma är summan av alla goda 
och dåliga handlingar som en 
människa har gjort i sitt liv.

GUD?
Enligt Buddha fi nns det 

ingen gud eller gudar. Trots 

det är det vanligt att budd-

hister ber till gudar. En del 

ber även till Buddha. De ser 

Buddha som en gud.

Det här paret 
tänder ljus och 
rökelse för att för-
bättra sin karma.
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132

BUDDHISMEN

Olika buddhistiska grupper
Det finns ungefär 500 miljoner buddhister i världen. De 
flesta bor i Kina, Japan, Thailand, Kambodja och Tibet.

Buddhismen skiljer sig mycket åt från land till land. 
Den som är buddhist i Sverige lever inte på samma sätt 
som en buddhist i Asien gör. Det finns stora skillnader 
och det beror på att buddhismen alltid har anpassat sig 
till det land som den har kommit till.

Ett tempel behöver inte 
vara en stor byggnad. Det 
kan också vara ett rum 
som man har inrett med 
blommor och en staty av 
Buddha. Det här templet 
ligger i Stockholm. På 
golvet ser du mattor och 
kuddar som man sitter på 
när man offrar och ber.
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BUDDHISMEN

Det finns två huvudgrupper
Det finns flera olika grupper men de två viktigaste är:

1.  Mahayana (den stora vagnen). Där ber man till 
Buddha som en gud. Man ber också till andra 
gudar och andar.

2.  Theravada (den gamla läran). Där ser man på Buddha 
som en viktig person som hjälper människan att förstå 
livet. Men han är ingen gud som man ber till.

133

De här nunnorna bor i Bangkok. Alla buddhistiska 
nunnor och munkar har rakade huvuden. Det är för att 
visa att de lever avskilt från resten av världen.
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134

BUDDHISMEN

SAMMANFATTNING
Buddhismen grundades av Sidd-

harta Gautama. Han blev Buddha 

när han förstod vad livet går ut på. 

Buddha betyder upplyst.

'

'

'

Buddhister tror att allting går i cirk-

lar och att människan föds om och 

om igen till nya liv på jorden.

'

Kommer du ihåg?

En viktig högtid som många 

buddhister fi rar är buddhadagen.'

'
Buddhister tror inte på gudar.

En av buddhismens heliga 

böcker är Tripitaka.

' Det är viktigt för buddhister att 

leva osjälviskt och vara nöjd med 

det man har.

Buddhastatyer

Statyerna av Buddha som 

du har sett i boken har visat 

en sittande, mediterande 

Buddha. Men det fi nns 

också statyer av Buddha 

när han ligger ner. De sym-

boliserar Buddha när han är 

döende, på väg in i Nirvana. 

Målet för buddhister är 

att nå nirvana.

UPPTÄCK MER OM …

' Det fi nns många olika sätt att 

vara buddhist på. Mahayana 

och theravada är de största 

grupperna.
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135

BUDDHISMEN

The Golden Rock
Den här gyllene stenen fi nns i landet 

Burma (Myanmar ). Stenen är täckt med 

guld och står längst ut på en klippa. 

Enligt historien balanserar den på ett 

hårstrå från Buddha. Hit kommer många 

Buddhister för att be och offra.

Fem viktiga regler
Buddha sammanfattade sin lära i åtta regler. 

Men det är svårt att leva efter alla dem. Det är 

bara munkar och nunnor som klarar det. 

Istället fi nns det fem regler som alla buddhis-

ter ska följa i sitt dagliga liv. Barnen får lära sig 

dem av sina föräldrar och i skolan. 

1.  Döda inte. Du ska aldrig ta en annan 

levande varelses liv.

2.  Stjäl inte. Du ska inte ta något som 

inte tillhör dig.

3.  Var inte otrogen. Du ska vara sann mot 

den du älskar. Slarva inte med din kropp 

och dina känslor. 

4.  Ljug inte. Tala alltid sanning och stå 

för det du gör.

5.  Använd inte alkohol eller droger. Det skadar 

din kropp, dina tankar och dina känslor.

Buddhister offrar blommor

När Buddhister ber offrar de ofta blommor. 

Blommor är vackra men de vissnar efter 

ett tag. Det påminner om Buddhas lära 

att allting förändras. Buddha sa att om vi 

människor lär oss att allt förändras och att 

ingenting varar för evigt så blir vi lyckligare.

BUDDHAS LÄRA
Buddhisterna kallar Buddhas 

lära för Dharma. Den avbildas 

ofta som ett hjul.

Buddhism.indd   135 11-05-26   17.57.52
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JUDENDOMEN

De tio budorden

62

1.  Du skall inte ha andra gudar 
vid sidan av mig.
Det betyder att det bara fi nns en gud 

och att inget får vara viktigare än Gud. 

2.  Du skall inte missbruka Herrens, 
din Guds namn.
Det betyder att namn är viktiga. Namnet hänger 

ihop med personen. Om man skojar eller driver 

med ett namn, driver man även med personen 

som har namnet.

3.  Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
Det betyder att sabbatsdagen är viktig och speciell. 

Sabbatsdag är detsamma som vilodag. I Sverige är 

söndagar vilodag, den dag man exempelvis inte behö-

ver gå till skolan. I judendomen är det lördag som är 

vilodag. På den dagen är det tänkt att människor och 

djur ska vila.

Det här är en målning som föreställer Mose när 
han hade fått budorden av Gud. Budorden är 
viktiga för både judar och kristna.
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JUDENDOMEN

63

VAD tycker du? 

1.   Det andra budordet handlar om 

namn. Fundera på två frågor: 

Hur känns det när någon driver med 

namnet man har? 

Varför skojar många med namn?

2.   Det åttonde budordet säger att man 

inte ska ljuga. När någon ljuger så 

blir man ganska ledsen. Men fi nns 

det någon gång då man får ljuga, då 

det är bättre att ljuga än att säga 

sanningen?

3.   Vilka av de tio budorden tror du 

är bra att följa?

4.  Visa aktning för din far och din mor.
Det betyder att det är viktigt att visa respekt 

för sina föräldrar.
5. Du skall inte dräpa.

Det betyder att människor inte ska 

döda. Dräpa betyder döda.

6.  Du skall inte begå äktenskapsbrott.
Det betyder att man ska vara ärlig mot den man 

är gift med. När man gifter sig så lovar man att 

alltid hålla ihop. Det är viktigt att inte bryta det 

löftet. Om man har sex med en annan person än 

den man är gift med så begår man äktenskaps-

brott och det är inte tillåtet. 

7. Du skall inte stjäla.

8.  Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
Det betyder att man inte ska ljuga för någon. Din 

nästa är alla människor omkring dig. Medmänniska 

säger man ibland. Vittna falskt gör den som ljuger.

9.  Du skall inte ha begär till din nästas hus.
Det betyder att man inte ska önska sig det som 

andra har. Istället ska man vara vara nöjd med det 

man själv har.

10.  Du skall inte ha begär till din 
nästas hustru eller något 
annat som tillhör din nästa.
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DEN BUDDHISTISKA TRON

20. Para ihop rätt förklaring med rätt begrepp genom att skriva en 
  bokstav på raden framför begreppet.

 ______ nirvana A. Den största gruppen inom buddhismen, där många ber till Buddha som en gud.

 ______ samsara B. Summan av alla goda och dåliga handlingar en människa gör.

 ______ karma C. En grupp inom buddhismen som inte anser att det finns några gudar.

 ______ mahayana D. En cirkel av återfödelse och död.

 ______ theravada E. Målet för buddhister. Antingen ett paradis eller ett tillstånd där man slipper återfödas.

21.  a) Hur menar Buddha att allt förändras hela tiden? Ge ett exempel.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 b) Varför är det ett skäl till att inte fästa sig vid något?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 c) Hur tror du att tanken på karma påverkar hur buddhister lever? 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Inom många religioner finns det en tro på att man kan komma till ett paradis efter döden. 
Buddha predikade att människans mål var att slippa återfödas, inte att få ett evigt liv i ett paradis. 
Trots det är det flest buddhister som hör till den gruppen där man tror på ett paradis.

22.  Varför tror du att så många människor vill tro att det finns ett paradis eller något 
 annat bra som väntar oss efter döden? 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 Diskutera ditt svar med en kamrat.

Grundboken s. 130–133
Du tränar på 
begreppsanvändning, 
på att argumentera 
och på att reflektera 
över livsfrågor.
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LEVNADSREGLER

På sidan 135 i grundboken hittar du fem regler som buddhister ska försöka följa. 
Se även reglerna här till höger. Jämför dessa regler med de 10 budorden som 
finns i judarnas Tora och i de kristnas Bibel (Se sidan 62–63 i grundboken.)

23.  a) Vilka likheter hittar du mellan regler i olika religioner?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 b) Detta är religiösa regler, men vissa handlingar är även olagliga enligt svensk lag.    
   Ge två exempel på religiösa regler som också finns som svenska lagar. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Du tränar på att 
jämföra och på att se 
likheter och skillnader 
mellan religioner.

Grundboken s. 135 
och s. 62–63

Buddhistiska munkar får bara äga fem saker, bland annat en matskål och en rakkniv. 
Skålen används när folk skänker mat till dem och rakkniven för att raka av sig håret.

Döda inte

Stjäl inte

Var inte otrogen

Ljug inte

Använd inte alkohol 
eller droger
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SAMMANFATTA KAPITLET

24. Avsluta meningarna på rätt sätt. Kryssa i rätt ruta.

Buddha betyder

 Gud       profet       den upplyste       helig ande

Det sägs att Buddha föddes för cirka

 500 år sedan       2 500 år sedan       200 år sedan       1 500 år sedan

Målet för buddhister är 

 nirvana       brahman       en plats hos Gud   

Buddhister vill bli fria från

 smärta       synd       begär

Den tibetanska buddhismen kallas

 zenbuddhism       katolicism       lamaism       theravada

Ledaren för den tibetanska buddhismen kallas

 påve       Zen       Dalai Lama       profet

Buddha hette från början

 Siddharta       Krishna       Ganesha       Mahayana

Buddhas lära symboliseras ofta av

 en kvarn       ett hjul       en lotusblomma 

Den kanske viktigaste buddhistiska högtiden är Buddhadagen, som kallas

 Vesak       Loi Kratong       Diwali       Jom kippur

Nu är det dags att gå till 
sidan 3 och fylla i tabellen!
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