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Religion 1 är en lättöverskådlig och innehållsrik bok som ger verktyg för att 
bredda, fördjupa och utveckla kunskaper om religioner och livsåskådningar. 
Religion 1 har ett rikt och tankeväckande bildmaterial, och det finns utmanande 
frågor som ger möjlighet att utveckla begreppshantering och resonemang. 

Digitalt extramaterial
Religion 1 fortsätter på webben! Här finns kostnadsfritt lärarstöd i form av  
lektionsaktiviteter och examinationsuppgifter. Se nok.se/religion1.

Digilär Religionskunskap
Från och med ht -19 finns Religion 1 som heldigitalt läromedel i Digilär. Här 
förklaras begrepp direkt i texterna, det finns självrättande instuderingsfrågor 
och du kan anpassa läromedlet till dina elevers behov. Se digilar.se.

Religion 1 för gymnasiet är saklig, lättöverskådlig.
KATRINE HAMORI, BTJ-HÄFTET NR 22, 2018 

Det här är Religion 1

På följande sidor finns fyra dilemman som ni kan arbeta med i klassrummet 
utifrån de etiska modellerna. Använd dem som introduktion till arbetet med 

etik eller för att utveckla resonemang om hur man bäst handlar i ett dilemma. 

I Religion 1 finns ett kapitel om etik där eleverna kan läsa om:
• att handla moraliskt och tänka etiskt

• fyra modeller; om dygdetik, regeletik, sinnelagsetik och konsekvensetik

• etiska dilemman att diskutera och ta ställning till

Kapitlet om etik finns just nu som digitalt smakprov på nok.se/religion1. 
Där kan du även beställa ett utvärderingsexemplar av läroboken. 
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DILEMMA 1

Vem får pengarna?  
Du har pantat burkar och petflaskor. Behåller du pengarna själv 
eller ger du dem till välgörenhet? Finns det något som skulle 
ändra ditt beslut?
 Motivera dina resonemang genom att hänvisa till de etiska 
modellerna i kapitel 4.

DILEMMA 2

Vad ska den själv körande 
bilen göra?
En självkörande bil är på väg mot ett övergångsställe när 
bromsarna slutar fungera. Bilen kommer antingen att köra på 
en mamma och ett barn som går mot rött eller svänga och 
köra på en man som går mot grönt. Vad ska den självkörande 
bilen göra? 
 Motivera dina resonemang genom att hänvisa till de etiska 
modellerna i kapitel 4. 



Döda, ät och njut – eller?   
Anser du att det är rätt att vi människor dödar djur för vår egen 
njutnings skull – för att vi ska kunna äta gott? 
 Motivera dina resonemang genom att hänvisa till de etiska 
modellerna i kapitel 4. 

Donera organ eller inte? 
Kan du tänka dig att donera dina organ till forskning eller till 
någon som behöver dem när du dör? Finns det något som 
skulle kunna få dig att ändra åsikt? 

Påverkas din eventuella donationsvilja av: 
• om personen är dömd för ett allvarligt brott?

• inte har samma religion eller livsåskådning? 

• ålder?

Motivera dina resonemang genom att hänvisa till de etiska 
modellerna i kapitel 4.

DILEMMA 3 DILEMMA 4



I Religion 1 får eleverna bland annat:
• reflektera över hur religion förhåller sig till identitet, 

och på vilka sätt religion kan vara en samhällsfråga

• diskutera livets mening utan Gud beroende på  
livsåskådning

• diskutera olika sätt att se på relationen mellan  
vetenskap och religion

• förhålla sig till olika etiska modeller och använda 
dem för att utveckla och fördjupa etiska resonemang

• undersöka såväl världsreligionerna som andra  
livsåskådningar för att kunna göra jämförelser  
av olika sätt att förstå världen och människan.

• hitta likheter och skillnader både inom och mellan 
olika trosuppfattningar.
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