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Lektionsplanering i Religion: ”Ruben respekt” 
 

Syfte 

Syftet med lektionsplaneringen är att ge eleverna en god grund gällande respekt och förståelse för 

sig själva och andra. Detta är av stor betydelse för att eleverna ska kunna utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt och därigenom på sikt undvika fenomenet religiofobi. 

 

Centralt innehåll 

 Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, 

könsroller, jämställdhet och relationer. 

 Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets 

rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen). 

Arbetssätt 

Religionskunskapsämnet kan ses som uppdelat i två delar, den ena behandlar fakta om religioner 

och den andra avser kunskap om livsåskådningar och skolans värdegrund. Vi tänker oss att vårt 

temaarbete ska handla om värdegrunden och arbetet ska sträcka sig över hela höstterminen i 

årskurs 1. Skolans värdegrund bör tas upp tidigt i elevernas skolgång för att underlätta senare 

undervisning gällande exempelvis vikten av källkritik. Bristande färdigheter inom källkritiskt 

tänkande kan bidra till uppkomsten av religiofobi, vilket är ett växande problem i världen idag. 

Därför anser vi att lärare har ett viktigt uppdrag att motverka detta genom att i ett tidigt stadium 

skapa ett tillåtande klassrumsklimat där fakta, medvetenhet och även källkritik är i fokus. Att ge 

eleverna en god grund med respekt och förståelse bidrar till gemenskap i klassrummet som i sin 

tur skapar trygghet.  

 

Genomförande 

Temaarbetet avser att en gång i veckan arbeta med dessa värdegrundsfrågor med maskoten 

Ruben Respekt (handdocka) som hjälp. När Ruben kommer på besök till klassrummet vet 

eleverna vad de förväntas göra den kommande lektionen eftersom lektionerna genomgående har 
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samma upplägg. Men området som ska behandlas varierar från gång till gång och det är Ruben 

som berättar vilket område dagens lektion ska handla om genom ett hemligt ord som han har med 

sig.   

 Vid Rubens första besök har han med sig ordet “känslor” och det blir startskottet på 

temaarbetet. Läraren startar en diskussion tillsammans med eleverna om ordets betydelse och 

låter eleverna berätta själva om sina uppfattningar om känslor. Baserat på elevernas beskrivningar 

ritar läraren känslosymboler på A4-papper. Dessa symboler används senare till den pedagogiska 

övningen “Känslobussen” som går ut på att en elev agerar busschaufför och styr därigenom 

vilken känsla som sprids i bussen. Bussen representeras av att elevernas stolar placeras i mitten 

av klassrummet. Läraren drar en av känslosymbolerna och busschauffören demonstrerar känslan 

för passagerarna som speglar samma känsla. Avslutningsvis sker ett reflekterande samtal i 

helklass om varför det är viktigt att kunna visa känslor. Symbolerna sätts upp på väggen för att 

underlätta vid situationer i klassrummet då eleverna inte kan sätta ord på sina känslor. Exempel 

på andra områden som kan behandlas är egenvärde, demokrati och allas lika värde.  

 

Kunskapskrav 

Vid avslutat temaarbete ska eleverna ha grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter 

och kunna ge exempel på dessa. Eleverna ska också kunna föra samtal om normer och regler i 

vardagen samt kunna exemplifiera varför de kan behövas. Dessutom ska eleverna kunna samtala 

om elevnära livsfrågor, ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära 

samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. 

 

Examination 

Eleverna bedöms genom aktivt deltagande under lektionerna samt utifrån den progression de 

genomgår under hela terminen. 


