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Livsfrågor

BEDÖMNINGSSTÖD I RELIGIONSKUNSKAP I ÅRSKURS 4-6

3. Religion:__________________

I den viktiga textsamlingen 
Talmud, kan man läsa om hur 
man ska leva sitt liv.

2. Religion:__________________

För att atman ska kunna befrias 
och förenas med Brahman finns 
olika sätt som man bör göra för 
att leva sitt liv rätt, till exempel 
avstå från att äta kött eftersom 
alla levande varelser har en själ.

1. Religion:___________________

Den åttafaldiga vägen är en 
samling råd som till exempel 
handlar om hur man bör tro och 
leva för att nå rätt kunskap och 
komma ur återfödelsens kretslopp 
för att nå nirvana, till exempel rätt 
inställning och rätt strävan.

Vägledning i livet

Uppgift 1

I alla världsreligionerna finns vägledning om hur man ska leva sitt liv. 

Läs texterna och skriv den religion som passar på raderna.
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Vägledning i livet

Uppgift 2

I världsreligionerna finns vägledning om hur man ska leva sitt liv. Budskapet nedan 
brukar kallas ”Den gyllene regeln” och är en levnadsregel som finns i liknande form i 
alla religioner.

 

Ge flera exempel som förklarar vad det kan innbära för människor att leva 
efter en sådan här regel och vad det kan leda till.

”Gör mot andra så som du själv vill 
att andra ska göra mot dig”
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 1. Bok - Så sjukt kär av Mårten Melin

- Jo, Emma? frågar jag.
Hon vänder sig mot mig. Alma också. Jag 
blir helt torr i munnen. Emma ser på mig. 
Jag ser på henne. Och Alma ser också på 
mig.
Jag måste säga något. Annars tycker 
Emma att jag är en idiot. Alma också.
Jag vågar inte se in i Emmas ögon. Jag 
tittar på hennes hår. Hennes fina, långa 
hår.
– Du har så fint hår!
Men! Var det jag som sa det? Så 
pinsamt!
Alma himlar med ögonen. Men Emma ser 
glad ut. 
– Tack!
– Kom nu, Emma! säger Alma.

2. Insändare i KP

Törs inte göra slut
Jag är gay och tänker på killar. Ändå 
har jag en flickvän som älskar mig, 
men jag älskar inte henne. Jag vågar 
inte göra slut eftersom hon är 
superkär i mig!
 
            Killen som är hemligt gay…

    3. Ordspråk

         Kärleken är som en duva, 
         håller man den för hårt 
           kvävs den, håller man 
       den för löst flyger 
                   den bort.
                       
         

5. Insändare i KP
 
Älska allt och alla? 
Jag har tänkt på en sak. Om någon 
kommenterar något fint till en bild på 
Instagram så svarar ofta den som la ut 
bilden: ”Åh, jag älskar dig”. Även i skolan 
kan folk säga det till typ alla. Men jag tycker 
att ”älska” är ett väldigt starkt ord. Jag har 
svårt att tro att man älskar alla som 
kommenterar ens bild. Jag tycker ordet 
tappar sin mening om man säger det till alla 
hela tiden. Förstår ni hur jag menar? Någon 
som tycker annorlunda eller likadant?
     
 Åh jag älskar dig…och dig…och dig…

   4. Ordspråk

 Kärleken är blind.

        

Kärlek

Kärlek är en av de stora livsfrågorna i livet. Nedan ser du 
några olika texter som beskriver hur kärlek kan upplevas 
i olika sammanhang. Läs texterna.
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Jag väljer text nr__________

I den texten beskrivs och upplevs kärlek som…

Kärlek

Uppgift 3

Resonera utifrån två av texterna om hur kärlek beskrivs och kan upplevas 
och vilka konskvenser kärleken kan få.

Jag väljer text nr__________

I den texten beskrivs och upplevs kärlek som…
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Påstående Stämmer 
med 

kristen-
dom

Stämmer 
med 
islam

Stämmer 
med 

juden-
dom

Stämmer 
inte med 
någon av 
religion-

erna
1. I religionens heliga skrift Tanakh, finns 
regler för hur man ska leva sitt liv.

2. Karma är beteckningen för summan av de 
goda och dåliga handlingar, som en människa 
gör i ett liv, och som påverkar vad som 
händer i nästa liv.
3. Ett viktigt mål i livet är att göra en vallfärd 
till Mekka. 

4. Att äta mat som är kosher är en 
betydelsefull religiös regel att följa.

5. Om man lever rätt återföds man i en högre 
kast.

6. I Bergspredikan sa Jesus: ”Allt vad ni vill 
att människan ska göra för er, det ska ni 
också göra för dem”.
7. Viktigt i livet för många troende är att 
sprida Guds ord precis som lärjungarna, 
apostlarna, fick i uppdrag att göra.
8. De fem grundpelarna beskriver hur man 
ska leva sitt liv.

9. Sabbaten är vilodagen. Då ska man inte 
arbeta.

10. Man offrar till de olika gudarna för att de 
ska hjälpa och stötta i vardagen.

Det religiösa livet

Uppgift 4

I alla religioner finns olika regler. Reglerna ger vägledning om vad som är viktigt i livet 
och hur den troende ska leva sitt liv. 

Markera med kryss i den ruta som stämmer överens med påståendet. 
Endast ett kryss på varje rad.
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Viktigt i livet

Uppgift 5

Resonera om vilka anledningar det kan finnas till varför människor svarar olika på 
frågan: Vad är viktigt i livet?
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Påstående Stämmer 
med 

kristen-
dom

Stämmer 
med 
islam

Stämmer 
med 

juden-
dom

Stämmer 
med 

hinduism

Stämmer 
med 

buddhism

1. Eftersom Jesus dog och 
uppstod kan alla människor som 
tror på honom få evigt liv efter 
döden.

2. Målet är att bryta det eviga 
kretsloppet och bli en del av den 
gudomliga kraften, brahman eller 
komma till någon av de gudar 
man bett till.
3. Det finns liv efter döden. De 
som har levt rätt får leva med 
Allah i paradiset.

4. När människan förstått allt 
som religionens grundare lärt ut 
blir man upplyst och når Nirvana.

5. Religionen ger inget tydligt svar 
på vad som händer efter döden 
och många av de troende säger 
att de inte vet.

Livet efter döden

Uppgift 6

Religionerna har olika svar och förklaringar till vad som händer med människan efter
döden.  

Markera med kryss i den ruta som stämmer överens med påståendet. 
Endast ett kryss på varje rad.
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Prins Siddharta föddes för länge sedan i Indien. Han växte upp på ett fint slott 
i lyx och öveflöd. Föräldrarna skyddade honom mot alla hemska saker och han 
fick aldrig lämna palatset. När han blev vuxen tog han sig ändå utanför palatset 
och fick se och möta människor som var både sjuka, gamla och till och med 
döda. Siddharta började fundera över livet. Han gav sig iväg ensam för att söka 
sanningen om livets mening.

Han mediterade i många år och kom till slut på sanningen om livet. Han blev 
upplyst och kallades därefter för Buddha. 

Vad var det då som han hade kommit på?

Jo, att det finns mycket lidande i världen (till exempel död, sjukdomar och svält) 
men Buddha menade att det finns en väg ut ur lidandet. Människor bör vara 
nöjda med det de har och blir bara olyckliga när de vill ha nya saker hela tiden. 
Det bästa sättet att leva är en medelväg, inte för mycket lyx och rikedom men 
inte heller bara ensamhet och fattigdom.

Meningen med livet

Läs texten om Siddharta Gautama.
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Resonera om varför man kan hålla med om det Buddha säger och vad det kan leda till.

Meningen med livet

Uppgift 7

Människor kan både hålla med om och inte hålla med om det som Buddha säger.

Resonera om varför man inte kan hålla med om det Buddha säger och vad det kan leda till.
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Frihet 

Uppgift 8

Frihet kan vara att få ha vilken religion eller åsikt man vill. Det kan vara frihet från 
förtryck och tvång. Frihet kan också vara att få gå i skola.

Resonera om på vilka sätt möjligheten att få gå i skola eller inte få gå i skola kan 
påverka en människas identitet och vilka konsekvenser det kan få.



11 Skolverket 2017

Påstående Religionsfrihet Yttrandefrihet

1. Frihet att utöva vilken religion man vill.

2. Frihet att säga vad man vill om religioner.

3. Frihet att byta religion.

4. Frihet att inte utöva någon religion alls. 

5. Frihet att skriva vad man vill om religioner.

Begreppet religionsfrihet

Uppgift 9

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna står det bland annat att varje 
människa har rätt till religionsfrihet och yttrandefrihet.
 
Läs påståendena och markera med kryss om det stämmer överens med religionsfrihet 
eller yttrandefrihet. Endast ett kryss på varje rad.
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