
Upptäck Religion Grundbok (47-08068-7)  
Upptäck Religion Lärarhandledning (47-12304-9) © Författarna och Liber AB Kopiering tillåten

1 

Upptäck Religion
Upptäck Religion är en modern religionsbok ur många 
aspekter. Den ger alla världsreligioner lika stort utrymme, 
ställer de etiska frågor som tio-tolvåringar funderar över, och 
svarar väldigt väl mot kunskapskraven i Lgr 11. 

PROVLEKTION: Alla vänners dag
Följande provlektion är ett utdrag ur Upptäck Religion. Texten och uppgifterna ger 
eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att reflektera över livsfrågor och 
sin egen och andras identitet, samt resonera och argumentera kring moraliska 
 frågeställningar. Lektionen består av:
•	 Upptäck	Religion	Grundbok,	sidan	92-93.
•	 Upptäck	Religion	Lärarhandledning,	Arbetsblad	sidan	40	och	sidan	135.

Syfte

Syftet med provlektionen är att eleverna ska få reflektera över olika livsfrågor, sin 
identitet utifrån ett etiskt förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa 
förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för 
sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.
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Siktar mot kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

•	 Eleven	kan	föra	enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad 
det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör 
till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande 
sätt.

Så här kan du arbeta

1. Kopiera	de	bifogade	sidorna	92-93	från	grundboken	och	sidan	135	från	
 Lärarboken till din elevgrupp.

2.	 Läs sidorna ur grundboken och prata om innehållet. Uppmuntra eleverna att 
ställa nyfikna frågor och fundera på om det är något som de inte förstår. 
 Diskutera frågeställningarna. De kan med fördel diskuteras i mindre grupper.

3.	 Uppslaget tar upp flera begrepp, bl.a. medmänniskor, sabbatsdagen, gyllene 
regeln, fem pelare och ”det man tjänar”. Förklara dessa och skriv gärna upp 
dem synligt i klassrummet.

4.	 Låt	eleverna	arbeta	med	arbetsbladet	från	Lärarboken	sidan	135.	
5.	 När eleverna är klara kan de diskutera sina svar i par. Sedan kan ni tillsammans 

i klassen lyfta några av frågorna ur arbetsbladet för en gemensam diskussion.

Tips för fortsatt arbete

Bröderna Lejonhjärta: Livsfrågor
Den här uppgiften kräver viss förberedelse. Ni kan med fördel läsa ett 
 utdrag ur boken Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren för att skapa 
en förförståelse inför diskussionsområdet. Alternativt se filmen. I boken 
 försöker Jonatan rädda människorna i Törnrosdalen. Han rider iväg för att 
möta den ondskefulla riddaren Tengil och draken Katla. Jonatan gör det 
trots att han är rädd. Jonatan säger att man måste göra saker man inte 
vågar, för annars är man ingen människa utan bara en liten lort.

Förslag på arbetsgång:

•	 Kopiera	bifogade	sidan	40	från	Lärarboken	och	förbered	eleverna	inför	
 uppgifterna. Låt eleverna arbeta enskilt, par eller i mindre grupp. 

•	 Följ	upp	diskussionen	genom	att	exempelvis	ta	upp	följande	frågor:	
•	 Kan	alla	leva	efter	den	Gyllene	regeln?	Bör	alla	göra	det?	Motivera	ditt	

svar. 
•	 Hur	tycker	du	att	en	bra	vän	ska	vara?	Gör	en	vänskapslista	tillsammans	

på tavlan. 
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Upptäck Religion Lärarhandledning
Ny och reviderad Lärarhandledning till Upptäck Religion. Den är väl förankrad i  
Lgr 11. Där hittar ni förslag på mål och syfte, kunskapskrav och förmågor samt 
 centrala begrepp. Det finns även förslag på hur man kan starta upp och avsluta  
ett arbetsområde, kommentarer till grundboken och pedagogiska planeringar. 
Dessutom finns religionsprov med bedömningsstöd till varje kapitel i boken.

Upptäck Religion webbapp 
Med	hjälp	av	webbappen	kan	eleverna	träna	på	begrepp	inför	och	efter	varje	
 kapitel. Begreppen finns även översatta till arabiska. Libers	webbappar	fungerar	
som	appar,	men	körs	i	webbläsaren	i	din	dator,	surfplatta	eller	mobiltelefon.	De	 
är	kostnadsfria	och	fungerar	utan	inloggning.	Fördelar	med	Libers	webbappar:
•	 Lättillgänglig	färdighetsträning
•	 Självrättande	övningar
•	 Går	att	spara	genväg	på	mobiltelefonen
•	 Kostnadsfria
•	 Ingen	inloggning	krävs
•	 Läs	mer	och	gå	till	webbappen	på	www.liber.se.

http://webbapp.liber.se/upptack-religion/#/
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Tummen upp! SO Religion kartläggning åk 6
Med	hjälp	av	Tummen	upp!	kan	du	enkelt	kartlägga	mot	kunskapskraven,	snabbt	
hitta vad eleverna behöver träna mer på, få en samlad översikt av Lgr 11 och 
 utveckla elevernas förmågor. Läs mer på www.liber.se.

https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-4-6/SO/Kartlaggning-och-bedomning/Tummen-upp-SO-kartlaggning-ak-6/?goToProduct=IS-9789147110681-1#
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VAD TYCKER 
DU?

92

Gyllene regeln
Jesus sa att ”allt vad ni vill att människorna ska 
göra för er, det ska ni också göra för dem.” Det 
betyder att man ska vara mot andra på samma 
sätt som man vill att andra ska vara mot en själv. 
Regeln brukar kallas för den gyllene regeln och 
den finns i många religioner. Vissa menar att 
det inte behövs några andra regler.

Vad tycker du? Finns det någon gång som 
den gyllene regeln inte fungerar? Varför lever 
inte alla människor efter den?

Ge till fattiga
Inom islam är det väldigt viktigt att man tar 
hand om de fattiga i samhället. En av islams 
fem pelare, alltså en av de viktigaste fem 
punkterna, säger att man ska ge en del av 
det man tjänar till fattiga.

Vad tycker du? Är det rättvist att de som 
har tjänat en massa pengar ska ge till fattiga?
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Älska din nästa
Inom kristendomen är det en viktig regel att man 
ska ”älska sin nästa som sig själv”. Det betyder att 
man ska tycka om alla sina medmänniskor lika 
mycket som man tycker om sig själv.

Vad tycker du? Det är ju inte lätt att älska alla sina 
medmänniskor. Vad kan man göra för att tycka bätt-
re om en person som man från början inte gillar?

En ledig dag
Inom judendomen är sabbatsdagen viktig. En dag 
i veckan ska människor vila från sina jobb, för så 
gjorde Gud när han hade skapat färdigt världen. 
Även om man vill jobba så bör man inte, om man tror 
på Gud och vill följa religionen.

Vad tycker du? Vad är bra med att ha en ledig dag 
i veckan? Finns det något som är dåligt med det?
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2.9 livsfrågor: Bröderna lejonhjärta

De här uppgifterna kräver diskussion och kan passa att förbereda i helklass och/eller i 
grupp.

I Astrid Lindgrens bok om bröderna Lejonhjärta försöker Jonatan rädda människorna 
i Törnrosdalen. Han rider iväg för att möta den ondskefulle riddaren Tengil och draken 
 Katla. Jonatan gör det fastän han själv är rädd. Han säger till sin lillebror Skorpan:

Ibland måste man göra saker man inte vågar, för annars är man ingen människa utan bara en 
liten lort.

1. Vad menar Jonatan med det? Vad är det man måste göra för att vara en människa?

 

 

 

2. Kan man säga att Jonatan Lejonhjärta följer den gyllene regeln? Förklara.

 

 

 

3. I Nangijala fi nns också förrädaren Jossi. Han hjälper Tengil och hoppas få bli ledare för 
Körsbärsdalen när Tengil har tagit makten där. Hur tror du han tänker?

 

 

 

 

4. Först dör Jonatan på jorden när han räddar Skorpan. Sedan blir han dödligt skadad när 
han räddar Nangijala. Han offrar sig och dör för att andra ska få leva. Vem tror du att 
Astrid Lindgren tänkte på när hon hittade på fi guren Jonatan Lejonhjärta?
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7.1 etik: vad tycker du?

Frågor till sidorna 92 - 93 i Upptäck Religion.

1. Vad tycker du? Finns det någon gång som den gyllene regeln inte fungerar? Varför lever 
inte alla människor efter den?

 

 

 

 

2. Vad tycker du? Är det rättvist att de som har tjänat en massa pengar ska ge till fattiga?

 

 

 

 

3. Vad tycker du? Det är ju inte lätt att älska alla sina medmänniskor. Vad kan man göra 
för att tycka bättre om en person som man från början inte gillar?

 

 

 

 

4. Vad tycker du? Vad är bra med att ha en ledig dag i veckan? Finns det något som är 
dåligt med det?
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