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Välkommen till religionskunskapen (1)

Uppgifter s. 15

Grundnivå

1. Vördnad för det heliga.

2. Ordet helig betyder det som är speciellt och skiljer sig från det vanliga.

3. a) Kult och riter

 b) gemenskap

 c) etik

 d) tro

4. Moral är den sed eller den vana man handlar efter. Etik är de teorier som 
diskuterar vilken sed eller vana som är god, och varför.

5. En fiktiv berättelse om världens och människans uppkomst.

6. Religionsfrihet infördes i Sverige fullt ut på 1950-talet.

7.  Sekularisering innebär att religionen förlorar i betydelse i samhällslivet. 
Färre människor besöker gudstjänster, många väljer att inte gifta sig i kyr-
kan eller döpa sina barn. Religionen blir mer av en privatsak.

Mellannivå

8. Elevens eget svar.

9. Historier om religionens uppkomst, och historier om människans och 
världens uppkomst.

10. Uppfattningen om människan, till exempel de egenskaper och förmågor 
som utmärker människan, och vilket värde hon har. Men även om dessa 
egenskaper och förmågor är medfödda eller ej. 

11.  Hur religion och samhälle hänger ihop skiftar från tid till tid och från 
plats till plats. I ett samhälle under en viss tid kan det vara ett tvång att alla 
människor utövar och tror på en viss religion. I ett annat samhälle kan re-
ligioner vara helt förbjudna. I ett tredje samhälle är fritt för var och en att 
välja om de vill tillhöra en religion eller inte. 

12.  Det innebär till exempel att den svenska kyrkan tappar medlemmar, och 
att människor med annan tro väljer att leva ett liv där religionen får min-
dre betydelse.   

Högre nivå
13–15. Elevens svar.



SO-Serien Religion Maxi, 2:a  upplagan 2014, 47-10842-8 © Liber. Lösningsförslag. Kopiering tillåten. 3 

Välkommen i religionskunskapen (2)

Uppgifter s. 23

Grundnivå

1. Ateism betyder att man inte tror på existensen av en gud eller gudar.

2.  Det går inte att vetenskapligt bevisa guds existens. Hur kan Gud, som är 
god och som är orsaken till allt som existerar, tillåta att det finns ondska i 
världen. Det går inte ihop logiskt eller moraliskt.

3.  Humanism kan betyda många saker, men ett kort svar är: Humanismen 
sätter människan i centrum. Människan har ett värde i sig och får inte be-
handlas illa. Alla människor har samma värde, oavsett kön, ålder, rikedom 
eller fattigdom och oberoende var i världen man är född. 

4.  Humanismen har ingen speciell skrift (som Koranen inom islam, eller Bi-
beln inom kristendomen), däremot formuleras humanismens grundtankar 
i en rad olika skrifter. Exempelvis i FN:s deklaration om de mänskliga rät-
tigheterna. 

5.  Föreställningen om att det ska råda jämställdhet och jämlikhet mellan 
kvinnor och män. Så har det inte varit och så är det fortfarande inte menar 
feministerna, utan tvärtom har kvinnor diskriminerats på grund av sitt 
kön.

6.  1919 beslutades det att kvinnlig rösträtt skulle införas i Sverige och 1921 
hölls det första valet där kvinnorna deltog.

Mellannivå

7. En ideologi är en sammanhängande idé om hur samhället fungerar och 
hur det ska förändras för att det ska bli ett gott och rättvist samhället.

8.  Människan har ett förnuft som vägleder henne i livet. Alla människor 
är fria och jämlika och de har sitt värde genom att de är (föds som) 
människor. 

9.  Det är mycket som påverkar en människas identitet: familjen, vänner, 
klasstillhörighet, arbetskamrater/klasskamrater, sexuell läggning, intres-
sen, livshållning, livsåskådning, politiska ideal, med mera.

Högre nivå

10–11. Elevens svar.
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Välkommen i religionskunskapen (3)

Uppgifter s. 28

Grundnivå

1. Moral innebär seder och vanor för vårt beteende, hur vi agerar i olika situ-
ationer. Etik är teorier om vad som

 gör handlingar eller handlingsmönster goda och riktiga.

2.  Regeletik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik.

3.  Aristoteles

Mellannivå

4. Genom att följa vissa regler eller plikter och dessa får man aldrig bryta 
mot.

5.  Tänkesätt, läggning eller avsikt. Hjälper jag en främling i nöd är min hjälp

 god bara om jag har avsikten att hjälpa någon med nin handling. 

6.  En god egenskap som man kan öva sig i, exempelvis mod eller ärlighet.

Högre nivå

7–10. Elevens svar.
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Välkommen i religionskunskapen (4)

Uppgifter s. 34

Grundnivå

1. Avtal, pakt, överenskommelse.

2.  1989

3.  Humanismen

4.  Alla barns lika värde och rätt att inte bli diskriminerade.

Mellannivå

5. Inflytande, identitet, lika värde, välmående, skydd, familj, information, 
utbildning och lek.

6–7.  Elevens  svar.

Högre nivå

8 –10. Elevens svar.
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Forntida religioner

Uppgifter s. 57

Grundnivå

1. Tillgången på vatten gjorde det möjligt att odla livsmedel på ett effektivt 
sätt. Ett effektivt jordbruk gjorde det möjligt för grupper av människor att 
arbeta med annat än odling. På så sätt utvecklades hantverk, handel och 
byggnadskonst.

2.  Det fanns lera anledningar till varför människorna behövde kunna räkna. 
Viktigast var troligen att handelsmän och härskare behövde hålla räken-
skaper för lagerhållning och handel med varor. (Nämns inte i boken: Dess-
utom krävdes kunskaper i geometri för att varje år märka ut jordlotterna 
igen, då gränserna mellan böndernas marker hade försvunnit när området 
svämmades över av slam från de stora floderna.)

3. Människornas uppgift var att tjäna gudarna och därför var det viktigt att 
ha en bra relation med dem och känna till gudarnas vilja. Det var präster-
nas uppgift att ha kontakt med gudarna och därför fick de stor makt över 
människorna.

4.  I templen sköttes kontakterna med gudarna (de var egentligen gudarnas 
bostäder), men de fungerade även som lager för livsmedel och andra varor. 

5.  Till exempel Marduk, Innana, An, Uruk Enlil och Enki.

6.  Farao var en gud, som återfötts i en mänsklig kropp.

7.  Pyramiderna byggdes som gravmonument åt faraonerna.

8.  Begravningen måste ske på ett visst sätt för att den döde skulle kunna bli 
en ande och förenas med gudarna. Den döde fick med sig texter som skulle 
hjälpa honom eller henne på den andra sida.

9.  Den dödes kropp levde vidare efter det att människans rest till gudarna, 
och för att kroppen inte skulle förstöras balsamerades den. 

10.  Osiris härskade över dödsriket där han i sin domstol avgjorde de avlidnas 
öde.

Mellannivå

11. Människornas liv påverkades mycket starkt av gudarna. Egentligen var 
människorna enbart till för att uppfylla gudarnas vilja 

12.  Frågan är givetvis svår att besvara, och ett svar är som bäst en gissning. En 
sådan gissning skulle kunna vara: Det är i städerna som det växer fram ett 
mer organiserat samhälle. Det är i städerna som handel och produktion av 
hantverksvarir sker och det är där makten koncentreras hos kungar. Det är 
också i städerna som den organiserade religionen växer fram med präster-
skap och tempelbyggnader som var huvudgudens hem. 
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13.  Elevens svar.

14.  Gamla testamentets berättelse om syndafloden och Noaks Ark. Berättelsen 
finns i flera mesopotamska, versioner och det är troligt att berättelsen om 
syndafloden i Gamla testamentet bygger på en äldre variant av dessa. Det 
ska också sägas att ”syndaflodsmyter” har funnits på många andra håll i 
världen.

15.  Efter döden kommer den avlidne fram till De två sanningarnas hus där 
Osiris domstol finns. I denna domstol utfrågas den döde om sitt liv,  om 
hans eller hennes goda respektive dåliga gärningar. Därefter vägs den dö-
des hjärta mot sanningens fjäder. Väger de jämt förenas den dödes ande 
med gudarna, väger hjärtat tyngre väntar ett liv i dödsriket.

16.  Människornas skapades för att tjäna gudarna och se till att deras vilja 
uppfylldes.

17.  Människornas uppgift är att tjäna gudarna – så beskrivs människans roll i 
de forntida religionerna som tas upp i denna bok. Men i de forntida religi-
onerna finns det återkommande berättelser om hur gudarna är missnöjda 
med människorna. De beskrivs som uppstudsiga och att de vill bli lika 
mäktiga som gudarna. För att sätta människorna på plats hämnas därför 
gudarna på människorna. Jämför till exempel med berättelserna om Utna-
pishtim (s. 46) och Promoteus (s. 64).

Högre nivå

18–19. Elevens svar.
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Traditionella religioner (1)

Uppgifter s. 110

Grundnivå

1. Naturreligioner, de skriftlösa folkens religioner, traditionella religioner.

2. De är lokala, det vill säga de stannar kvar där de uppkom,  och de är munt-
liga.

3. En som vet.

4. Nåjd

5. En gudabild som man offrade vid.

6. Päive

7. I ca 1500 år.

8. Maasaw

9. Att genom speciella ceremonier styra gudarna och omvärlden.

 a) Magi med ont syfte.

 b) Magi med gott syfte.

10. Förbud

Mellannivå

11.  För att betona antingen naturens viktiga roll, eller att de är muntliga och 
saknar heliga skrifter.

12.  De levande hjälper de nyss döda att upptas bland de andra döda genom 
olika ceremonier och offer, och de döda hjälper de levande till exempel 
genom att se till att till skörden blir god.

13.  Människorna klättrade till den från en tidigare värld. De fick den till låns 
av guden Maasaw.

14.  Människor har namn, till skillnad från djuren.

15.  Elevens eget svar.

Högre nivå
16–18.  Elevens svar.
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Traditionella religioner (2)

Uppgifter s. 114

Grundnivå

1. En som vet.

2.  Det kunde vara en gudabild i form av en sten som placerades vid en helig 
plats.

3.  Päive

Mellannivå

4.  Nåjden sköter kontakten mellan människorna, gudarna, förfäderna och 
andra världar.  

5.  Nåjden botade sjukdomar, löste tvister, hjälpte till med kontakten med 
förfäder och ledde viktiga ceremonier vid jakt.

6.  Vid seitarna offrade man till gudarna, till exempel för att få jaktlycka. Då 
strök man blod från offrade djur på stenarna.

Högre nivå
7–8.  Elevens svar.
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Judendom (1)

Uppgifter s. 125

Grundnivå

1. En stamfader.

2. Abraham, Isak och Jakob.

3. Jakob sa till sina bröder att det var Guds vilja att de skulle flytta dit och att 
han skulle rädda deras folk.

4. Kanaan

5. Israel

6. De tio budorden.

Mellannivå

7. Mose fick stentavlorna med budorden av Gud.

8. Hans mamma hade lagt honom där för att försöka rädda honom undan 
faraos män som fått i uppdrag att döda alla nyfödda israelitiska pojkar.

9. Templet där de förvarades förstördes av babylonierna.

10. Elevens svar.

Högre nivå

11. Elevens svar.
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Judendom (2)

Uppgifter s. 131

Grundnivå

1. Gamla och Nya testamentet.

2. Tanach

3. Tora, Neviim och Chetuvim.

4. Två

5. Kain var avundsjuk på Abel eftersom han tyckte att Abel fick mer upp-
märksamhet av Gud.

6. Där finns tolkningar av lagarna i Tanach.

Mellannivå

7. De fem Moseböckerna.

8. Jobs bok, Psaltaren, Ordspråksboken, Höga visan och Predikaren.

9. De gav folket ett budskap från Gud, och varnade för vad som skulle hända 
om man inte lyssnade på budskapet.

10. Älska din nästa som dig själv.

Högre nivå

11. Elevens eget svar.
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Judendom (3)

Uppgifter s. 145

Grundnivå

1. Från fredag eftermiddag till lördagens solnedgång.

2. Mat tillagad enligt reglerna i Tanach. Skaldjur och fläskkött är förbjudet. 
Det kött man äter ska ha slaktats på rätt sätt. Mjölk får inte blandas med 
kött.

3. Ordet kommer från grekiskans synagoge som betyder samlingsplats.

4. Ljusets fest då barn får presenter.

Mellannivå

5. Under 2016 inleds år 5777 enligt judisk tideräkning.

6. Till minne av återinvigningen av Jerusalems tempel på 100-talet f.Kr., då 
miraklet inträffade att ljusstaken brann i åtta dagar trots att det bara fanns 
olja för en dag.

7. Till minne av uttåget ur Egypten.

8. Vid tretton års ålder blir pojkar och flickor undervisade i Toran, och 
genomgår sedan en ceremoni där de får visa vad de lärt sig. Pojkarna ut-
nämns till Bar Mitzva och flickorna till Bat Mitzva, vilket betyder budets 
son och budets dotter.

Högre nivå

9–11. Elevens eget svar.
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Kristendom (1)

Uppgift s. 153

Grundnivå

1. I Betlehem.

2. Ängeln Gabriel talade om det för henne.

3. Herodes

4. Han visste att en pojke skulle födas som en dag skulle bli kung.

5. Till Egypten.

6. Tolv

7. Judas Iskariot

8. Han förnekade att han kände Jesus.

Mellannivå

9. Johannes predikade att Messias skulle komma. Han döpte de som ville bli 
döpta, däribland Jesus, och kallas därför Johannes döparen.

10. Gud ska sända en kung, Messias, som ska skapa Guds rike på jorden.

11. Man ska behandla alla så som man själv vill bli behandlad och älska även 
sina fiender.

12. De ville att så många som möjligt skulle höra deras budskap, och i Jerusa-
lem samlades många människor vid påsk för att fira.

13. Tolv män som valde att följa Jesus och bli hans lärjungar. De skulle sprida 
Jesus budskap.

14. Det kommer från ordet Kristus, som betyder Messias på grekiska.

Högre nivå

15–16. Elevens svar.
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Kristendom (2)

Uppgift s. 159

Grundnivå

1. Gamla och Nya testamentet.

2. Nya testamentet

3. Matteus-, Markus-, Lukas- och Johannesevangeliet.

4. Bergspredikan

5. Vår fader

6. Maria födde Jesus trots att hon var jungfru, alltså oskuld.

7. Hur de tolv apostlarna eller lärjungarna sprider Jesus budskap.

8. En av författarna till Nya testamentet. Från början bekämpade han de 
kristna men fick sedan en uppenbarelse och omvändes till kristendomen.

Mellannivå

9. Till exempel Bergspredikan och  berättelsen om Jesu födelse.

10. Han reste runt i Medelhavsområdet och talade i synagogor om att Jesus 
var Guds son. De som övertygades hjälpte han att bilda en kristen försam-
ling innan han reste vidare.

11. Det är mer gåtfullt och poetiskt.

12. Breven var ett sätt att hålla kontakt med de nybildade kristna församling-
arna.

Högre nivå

13. Elevens svar.

14. Elevens svar. (1960 vigdes de första kvinnliga prästerna i Svenska kyrkan.)
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Kristendom (3)

Uppgifter s. 179

Grundnivå

1. Att Gud visar sig på tre sätt: som fader, son (Jesus), och ande eller kraft.

2. Katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan, protestantiska kyrkan.

3. Rom

4. Kurian

5. Han eller hon har utfört många goda handlingar och kämpat för den krist-
na tron.

6. Under 1300-talet (1303–1373).

7. Att avstå från äktenskap och sex.

8. Dop, bikt, nattvard, konfirmation, äktenskap, prästvigning och de sjukas 
smörjelse.

9. En vägg med bilder eller ikoner av bl.a. Jesus och Maria längst fram i en 
ortodox kyrka.

10. Den protestantiska kyrkan.

Mellannivå

11. År 1054 delades kyrkan i en västlig och en östlig del, den katolska kyrkan i 
väst och den ortodoxa kyrkan i öst. På 1500-talet bildades de protestantis-
ka kyrkorna.

12. Kyrkans alla kardinaler röstar tillsammans fram en kardinal som blir 
påve.

13. De kan koncentrera sig mer på Gud och tjäna honom bättre om de inte har 
partner eller barn.

14. Hon blev nunna efter att hennes man dött. Hon fick en mängd syner, och 
samlade dessa i skriften Uppenbarelser, som spreds i hela Europa. År 1373 
grundade hon Birgittinorden.

15. Församlingen står upp medan prästen sjunger, läser ur Bibeln och svänger 
rökelsekar.

Högre nivå

16. Franciskus, sedan 2013.
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Kristendom (4)

Uppgifter s. 187

Grundnivå

1. För att Gud vilade på den sjunde dagen efter att ha skapat världen.

2. Klockan 18.00 på lördagen ringer kyrkklockorna för att markera att vilo-
dagen börjat.

3. En gudstjänst där man delar på bröd och vin för att minnas Jesus sista 
måltid.

4. Ankomst

5. För att visa att Jesu födelse närmar sig.

6. Jesus dog på korset.

7. Efter att han återuppstått vandrade Jesus på jorden i 40 dagar innan han 
färdades till himlen.

8. Att den heliga Anden kom till lärjungarna som en signal för att de skulle 
bege sig ut i världen och sprida Jesus budskap.

Mellannivå

9. Att älska varandra och tro på Gud.

10. Den judiska påsken firas till minne av uttåget ur Egypten. Den kristna firas 
till minne av Jesus korsfästelse och återuppståndelse, som skedde under 
den judiska helgen.

11. En bekräftelse av dopet. Den sker vid olika tillfällen i olika kyrkor, ibland 
kort efter dopet, ibland i tonåren.

12. Det beror på vem man frågar.  Vissa tror att beroende på hur man levt 
kommer man antingen till himlen eller helvetet. Det bestäms vid domens 
dag. Andra kristna tror däremot att himmel eller helvete inte är en fysisk 
plats, utan snarare ett tillstånd som finns på jorden. Föreställningen om 
vad som händer efter döden skiftar både i tid och i rum.

Högre nivå

13. Elevens svar.
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Kristendom (5)

Uppgifter s. 199

Grundnivå

1. Kristendomen kom till Sverige under 800-talet, men fick stor spridning 
först på 1000-talet.

2.  Sverige blev protestantiskt på 1500-talet.

3.  Kyrkplikt innebar att alla invånare i Sverige var tvungna att gå till kyrkan 
och ta nattvarden.

4.  1726 infördes Konventikelplakatet, en lag som förbjöd människor att be 
och fira gudstjänst på egen hand. Enligt lagen måste gudstjänster alltid 
ledas av en präst.

5.  Vi husförhöret förhörde prästen i socknen människornas kunskaper i den 
lutherska, kristna tron.

6.  Väckelserörelsen växte fram på 1800-talet och brukar kallas för en religi-
ös revolution. Konventikelplakatet upphävdes 1858 och det ledde till att 
många människor mer fritt ville uttrycka sin religiösa övertygelse utanför 
den statsstyrda kyrkan.

7.  Hädelseparagrafen avskaffades 1949. 

8.  Equmeniakyrkan (som består av Metodistkyrkan, Svenska babtistförbun-
det, Svenska missionskyrkan), Frälsningsarmén, Pingströrelsen och Livets 
ord.

Mellannivå

9. Det var kungar och stormän som först lät sig döpas och övergå till kristen-
domen. De kommit i kontakt med kristendomen på resor i andra länder. 
Genom att bli kristna skaffade de sig mäktiga vänner i utlandet. De  fick 
också hjälp att styra landet av välutbildade kyrkliga ämbetsmän. Många 
kvinnor övergick även tidigt till kristendomen. Många tyckte om innehåll-
et i den nya tron, till exempel:

 - alla människor är lika inför Gud och därmed lika värda.

 - klostren som byggdes upp i landet gav fattiga och sjuka hjälp och vård 
och kom att sprida kunskaper även om odling, sjukvård och jordbruk.

 - Kvinnorna fick möjlighet att studera i klostren.  

10.  Gustav Vasa var intresserad av att komma åt kyrkans rikedomar (han var 
skyldig den tyska Hansan stora summor pengar) och ville – precis som fur-
star nere på kontinenten – stärka sin makt över riket. Den som har makt 
över kyrkan har makt över människors tro och beteende.

11.  Se fråga 4.

12.  Att häda innebär att tala illa om, håna, gud, kyrkan och de troende.
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13.  De ville ha frihet att utöva sin religion från statens och statskyrkans kon-
troll. De ville själva utforma gudstjänsten och bestämma vem som skulle 
leda den.

14.  Se fråga 8.

Högre nivå

15. Se också fråga 10. Vid riksdagen i Västerås 1527 bestämdes att kung Gus-
tav Vasa fick bestämma vad som kunde tas från kyrkor och kloster. Klost-
ren stängdes och staten tog över deras egendomar, och kyrkor runt om i 
landet tömdes på värdesaker. Vid ett nytt möte i Uppsala 1593 slogs det 
fast att alla invånare i landet skulle vara evangeliskt-lutherskt kristna.

16.  Med trosfrid menas rätt att människora tro ska respekteras, det vill säga 
att det är förbjudet att uttala sig nedsättande om deras religiösa tro. Tros-
frihet betyder att varje person har rätt att välja vad han eller hon tror på.

17.  Under upplysningstiden var det många filosofer som kritiserade kyrkans 
inflytande på människor och samhället. Det var inte religionen i sig upp-
lysningsfilosoferna var kritiska mot utan kyrkans makt, och mot vidske-
pelse och auktoritetstro. Människan kunde själv genom sitt förnuft skapa 
ett bättre liv och förändra samhället till det bättre. För att samhället skulle 
utvecklas var det avgörande att det rådde religionsfrihet och yttrandefri-
het.

18.  Den svenska kyrkan är indelat i 13 stift som täcker hela landet. Varje stift 
leds av en biskop. Varje stift är i sin tur uppdelat i församlingar som leds 
av en kyrkoherde. Biskopen i Uppsala kallas för ärkebiskopen och är den 
svenska kyrkans ledare. Viktiga beslut inom den svenska kyrkan fattas av 
kyrkomötet som samlas varje år. Alla som är medlemmar av den svenska 
kyrkan betalar kyrkoskatt. Hur dessa pengar ska användas bestäms av 
kyrkofullmäktige som välj vart fjärde år. Kyrkofullmäktige utser ett kyr-
koråd som sköter det dagliga arbetet i församlingen.

19.  Pingströrelsen använder sig bara av vuxendop, och de accepterar även att 
den troende kan döpas i Helig ande, att man får en extatisk inspiration av 
gud. Varje församling inom rörelsen är självständig. Frälsningsarmén har 
inga sakrament (till exempel dop) men medlemmar kan döpa sig i en an-
nan kyrka. Arbetet går nästan uteslutande ut på att hjälpa människor som 
har det svårt.
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Islam (1)

Uppgifter s. 207

Grundnivå

1. År 570.

2. I Mecka.

3. En fyrkantig, helig byggnad i Mecka som på Muhammeds tid var fylld av 
olika gudabilder.

4. Han fick betalt av människor för att förklara gudarnas vilja.

5. Abraham utvaldes av Gud och är arabernas stamfader. Hagar var hans fru 
och Ismael hans son.

6. Att alla som trodde på Jesus och den ende Guden kom till paradiset, samt 
att Muhammed skulle bli Guds profet.

7. Muhammeds fru.

8. Ängeln Gabriel.

9. Muhammed hade många anhängare där och flyttade dit. Medina betyder 
Profetens stad.

10. Strax innan han dog år 632.

Mellannivå

11. För att Gud sa åt honom att göra det.

12. Han hjälpte Muhammed att bygga en byggnad, Kaba, där en sten från pa-
radiset var inmurad.

13. För att Gud befallde det.

14. Att alla människor, inte bara judarna, kunde tro på den ende Guden och 
bli frälsta.

15. För att tänka i fred över livets gåta.

16. De hade redan en mängd gudar, och budskapet att de med pengar skulle 
dela med sig till de fattiga uppskattades inte av de rika.

17. Ängeln Gabriel kom till Muhammed i hans grotta och förklarade att Mu-
hammed var Guds profet.

18. Elevens eget svar.

Högre nivå

19–20. Elevens svar.
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Islam (2)

Uppgifter s. 211

Grundnivå

1. Sura

2. 114

3. I Guds den nåderikes, den barmhärtiges namn!

4. Det är samma Gud.

Mellannivå

5. Ängeln Gabriel kom till Muhammed och sa att han skulle läsa för honom 
ur Guds bok. Muhammed kunde inte läsa eller skriva men fick hjälp av sin 
vän Zaid ibn Thabit att skriva ner Guds budskap.

6. Arabiska, eftersom det var det språk ängeln Gabriel använde.

Högre nivå

7. Elevens svar.
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Islam (3)

Uppgifter s. 219

Grundnivå

1. Fred

2. Trosbekännelsen, bönen, skatten, fastan, och vallfärden.

3. Varje muslim bör en gång i sitt liv göra en resa till Mecka.

4. Ramadan. Man låter bli att äta och dricka medan solen är uppe.

5. Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans profet.

6. En berättelse om Muhammeds vanor.

7. Muslimsk lag som bygger på Koranen och haditherna.

Mellannivå

8.  Människan är förnuftig och god.

9. a)  Synagoga: sitter. 

   Kyrka: ortodoxa står, katoliker och protestanter sitter. 

   Moské: knäböjer.

 b)  Synagoga: ortodoxa sitter skilda, liberala blandat. 

   Kyrka: blandat. 

   Moské: skilda.

 c)  Synagoga: oftast inte orgel. 

   Kyrka: orgel och körmusik. 

   Moské: ingen musik alls.

 d)  Synagoga: nej. 

   Kyrka: ja, framförallt i ortodoxa och katolska kyrkor. 

   Moské: nej.

 e)  Synagoga: kantor. 

   Kyrka: präst. 

   Moské: imam.

Högre nivå

10. Elevens svar.
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Islam (4)

Uppgifter s. 233

Grundnivå

1. De ska klä sig värdigt.

2. I oktober 2016 inleds år 1438, enligt islamsk tideräkning.

3. Till minne av att det var i den månaden som Muhammed mottog Koranen.

4. Ramadan som avslutas med Id al-Fitr, och offerhögtiden Id al-Adha.

5. Man föds till det eller konverterar.

Mellannivå

6. Man samlas och äter god mat, ger varandra presenter och besöker gravar. 

7. Två änglar förhör människorna och därpå bestämmer Gud vilka som 
kommer till paradiset.

Mellannivå

8. Elevens svar.

Högre nivå

9. Elevens svar.
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Hinduism (1)

Uppgifter s. 255

Grundnivå

1. Kring år 1000 f.Kr.

2. Den eviga lagen.

3. Indusdalen

4.  Induskulturen

5. Indus

6. En av dem var en man med horn på huvudet.

7. Från området vid Kaspiska havet.

8. Från 1700-talet f.Kr. och framåt.

9. Ariernas kultur och religion blandades med folkets i Indusdalen, och en ny 
tro växte fram.

10. Sanskrit

Mellannivå

11. Arierna var ett krigarfolk som flyttade in i Indusdalen och tog makten över 
folket som bodde där. De införde sin egen kultur och religion, som bestod 
av krigargudar, men influerades även av den kultur och tro som redan 
fanns där. Efter ett tag utvecklades idén att gudarna bara är olika sätt som 
världssjälen, Brahman, visar sig på. 

12. Den är en sammanflätning av olika kulturer och trosföreställningar, och 
har vuxit fram under en lång tid.

13. För att få kontakt med gudarna.

14. Den grundades inte av en person utan växte fram under lång tid.

15. Världssjälen

16. Det upplösta saltet finns i vattnet fast det inte syns, på samma sätt som 
världssjälen genomsyrar allt fast vi inte ser den.

Högre nivå

17–18. Elevens svar.
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Hinduism (2)

Uppgifter s. 270

Grundnivå

1. De är från 1200-talet f.Kr.

2. De fyra vedaböckerna.

3. På 300-talet f.Kr.

4. Gudarna Rama och Sita är huvudpersonerna i Ramayana. Sita blir bortrö-
vad och hålls fången på en ö av en ond demon. Han vill gifta sig med hen-
ne, men hon vägrar. Till sist kommer hennes man Rama och räddar henne 
med apornas hjälp.

5. Evigt kretslopp

6. ”Åter kropp”, alltså återfödelse.

7. Det samlade resultatet av en människas handlingar.

8. Präster, krigare/ämbetsmän, affärsmän/jordbrukare, tjänare/servicefolk

9. Världssjälen, det gudomliga som finns i allt.

10. Själen, det gudomliga i människan.

11. Vishnu, Brahma, Shiva, Kali/Devi, Ganesha

Mellannivå

12. Hinduismen har utvecklats under mycket lång tid och allteftersom religio-
nen har förändrats har det tillkommit nya texter som betonar och tar upp 
nya saker.

13. Om guden Krishna och hur människor hedra och visa sin kärlek till ho-
nom.

14. Meditation och kärleken till Gud.

15. Vilken kast man tillhör.

16. Kasten hör ihop med yrke, och i olika byar kan det finnas olika många yr-
kesgrupper.

17. Vissa handlingar anses orena och kräver att man renar sig efteråt genom 
att tvätta sig. Renhet och orenhet är inte främst något fysisk utan religiöst.

18. Atman är del av Brahman.

19. Att meditera, att offra och tillbe gudarna, eller att älska en specifik gud.

Högre nivå

20–22. Elevens svar.
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Hinduism (3)

Uppgifter s. 279

Grundnivå

1. Gudstjänst

2. Man upprepar tyst den heliga stavelsen Aum.

3. Guden välsignar maten och ger den tillbaka till den som offrat så att de 
kan äta tillsammans.

4. Man badar, klär sig fint och lagar extra god mat.

5. En ljusfest som firas för gudarna Lakshmi, Vishnu och Yama.

6. Holi

7. Holi

8. En lärare

9. Får man döttrar måste man betala hemgift när de gifter sig.

Mellannivå

10. En del högtider firas av alla hinduer, medan andra är beroende av vilken 
region man bor i och vilka gudar man tillber.

11. Tiden är oändlig och kan delas in i olika världsåldrar.

12. Det är en lyckosam dag för att påbörja något nytt.

13. En ceremoni där en pojke får visa vad han lärt sig om de heliga texterna 
för en präst. Han får då en helig tråd som han ska bära hela livet, och han 
får en guru som ska fortsätta att undervisa honom.

14. Ceremonin hålls i ett tempel eller en festlokal. Brudens far lämnar bort 
henne till den nya familjen, och de ger henne olika gåvor. Brudparet går sju 
steg runt en helig eld, och de lovar varandra att vara trogna.

15. För att själen ska frigöras från kroppen.

16. Det beror på personens karma.

Högre nivå

17–19. Elevens svar.
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Buddhism (1)

Uppgifter s. 290

Grundnivå

1. År 560 f.Kr. i staden Kapilavastu, i nuvarande Nepal.

2. En helig man som såg ut som en elefant sa att han skulle födas igen och 
hjälpa människorna att förstå livets mening.

3. Hinduismen

4. Han såg mäniskor som led och ville försöka förstå varför.

5. Bodh Gaya

6. För att meditera och lösa livets gåta.

7. En helig byggnad

Mellannivå

8. Han föddes ur sin moders höft.

9. Han sökte upp visa män, levde som asket, och mediterade.

10. Den brändes och askan delades mellan hans lärjungar.

11. Han levde på 200-talet f.Kr. och bestämde att Buddhas lära skulle stå skri-
ven överallt i landet.

12. Vägen från okunnighet till insikt.

13. Buddha betyder den upplyste, och det blev Siddharta när han förstått var-
för människor lider.

Högre nivå

14–15. Elevens eget svar.
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Buddhism (2)

Uppgifter s. 299

Grundnivå

1. Dhammapada

2. Tripitaka

3. Samsara och karma.

4. Att varken leva i askes eller överflöd, utan mitt emellan.

5. Rätt insikt, sinnelag, tal, handlande, yrke, strävan, medvetenhet och medi-
tation.

6. Nirvana

7. Allt leder till lidande.

 Lidandet beror på begäret. 

 Lidandet upphör när begäret försvinner. 

 Genom att gå den åttafaldiga vägen försvinner begären.

Mellannivå

8. Första korgen beskriver hur munkarna ska leva, andra korgen innehåller 
Buddhas predikningar och berättelser om honom, och tredje korgen berät-
tar om hur man filosofiskt ska tolka den buddhistiska läran.

9. Verser om hur människan ska förhålla sig till livet och hur hon ska nå nir-
vana.

10. Det kan förstås som ett tillstånd eller som en plats efter döden.

11. Människan och hennes själ är inte något fast och beständigt utan är hela 
tiden i förändring och rörelse, som en flod.

12. Världen består av små delar som hela tiden är i rörelse, varför världen hela 
tiden förändras.

Högre nivå

13–15. Elevens svar.
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Buddhism (3)

Uppgifter s. 311

Grundnivå

1. Döda inte, stjäl inte, var inte otrogen, tala inte osanning, använd inte rus-
drycker.

2. Hur man handlar/beter sig mot andra.

3. Att varken leva i överflöd eller askes.

4. För att finna stillhet och lugn, och för att nå självinsikt.

5. Buddhistisk bön, som kan ske i ett tempel eller hemma.

6. Vesak

7. Reser till en helig plats.

8. Man följer Buddhas lära och uttalar den buddhistiska trosbekännelsen 
offentligt.

9. Ett högtidligt parad.

10. En helig månad.

Mellannivå

11. De beskriver den fjärde vägen (rätt handlande), och kan följas även av de 
som inte är munkar eller nunnor.

12. Finner man en dålig egenskap hos sig själv kan man motarbeta den, och 
man kan lättare förstå den hos andra.

13. I båda religionerna ingår böner och blomoffer, och det kan ske i ett tempel 
eller i hemmet. Inom buddhismen finns en särskild dag för puja, medan 
bönen i hinduismen kan hållas vilken dag som helst.

14. För att Buddhas dag infaller vid fullmåne i månaden Vesak.

15. De välsignar äktenskap och nyfödda barn, och finns närvarande när de 
döda bränns på bål.

16. Livet är viktigt och man får inte skada sig själv eller andra.

Högre nivå

17–20. Elevens svar.
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Kinas religioner

Uppgifter s. 331

Grundnivå

1. Konfuscianism, daoism, islam, buddhism och kristendom.

2.  Kejsarens offer var viktiga därför att han var himlens representant på jor-
den, och kallades därför himlens son. Kejsaren ansvarade för det stora off-
ret till himlen en gång om året. Gick det illa för landet så kunde kejsaren 
ses som ansvarig för olyckorna.

3.  De döda förfäderna kunde påverka de levande, både på gott och ont,  där-
för var det viktigt att ha en bra relation med dem.

4.  Konfucius levde 551–479 f. Kr. 

5.  De fem relationerna:

 Fursten ska visa godhet – den underlydande ska visa lojalitet

 Fadern ska visa godhet– sonen vördnad

 Den äldre brodern ska visa godhet – den yngre brodern respekt

 Mannen ska visa godhet – hustrun lydnad.

 Äldre vän ska visa godhet – yngre vän trofast aktning.

6.  Skriften heter Samtalen. 

7.  Dao betyder ”den rätta vägen”.

8.  Lao Zi grundade daoismen. Han föddes ca 600 f. Kr. 

9.  Daoismens heliga bok heter Dao de Jing. 

10.  Daoismen riktningar består av den folkliga daoismen och den filosofiska 
daoismen.

Mellannivå

11.  Ying och yang är två motsatser och för att det ska råda harmoni måste de 
vara i balans. Yin är det kvinnliga, mörka, kalla, fuktiga och passiva. Yang 
är det manliga, ljusa, varma, torra och aktiva. En förklaring till varför 
tanken på yin och yang uppstod kan vara att människorna började funde-
ra över tillvaron och att det fanns ett samspel mellan två krafter: ljus och 
mörker, manligt och kvinnligt, värme och kyla, himmel och jord, och så 
vidare.

12.  Människan är, enligt Konfucius, i grunden god och visar detta genom att 
följa den rätta vägen – det vill säga genom att vara värdig, generös, trofast, 
flitig och vänlig.

13.  Med ömsesidighet menar Konfucius att det måste finnas respekt och vörd-
nad mellan människor. Människor ska behandla andra på samma sätt som 
de själva vill bli behandlade: ”Vad du själv icke önskar skall du icke tillfo-
ga andra.”
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14.  Konfucianismens ställning i Kina har skiftat från tid till tid. Idag betraktas

 

 Konfucianismen snarare som en lära om hur man ska leva sitt liv än som 
en religion.

15.  Människan ska följa den rätta vägen genom att följa de fem relationerna 
(se fråga 5 och 12).

16.  Inom den folkliga riktningen utvecklades daoismen till en religion med 
gudar och tempel med gudabilder. 

17.  Det är svårt att beskriva hur människor i Kina utövar sin religion eftersom 
det finns så enormt stora skillnader. Vissa utövar ingen religion alls, med-
an andra gör det varje dag. Det beror även på vilken religion man utövar. 
Återkommande är att man vördar förfäderna genom små, symboliska of-
fer i hemmet. 

18.  Den stora skillnaden ligger i synen på plikter och regler. Konfucianismen 
betonar att människor ska följa den rätta vägen som utmärks av den öm-
sesidighet mellan människor som beskrivs i de fem relationerna. Inom da-
oismen finns det däremot en misstänksamhet gentemot regler och betonar 
istället att människorna ska lyssna till sin inre röst och följa sin natur. 

19.  Elevens svar.

Högre nivå

20–21. Elevens svar.
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Japans religion – Shintoism

Uppgifter s. 339

Grundnivå

1. Japan skapades genom att urfadern Izanagi och urmodern Izanami möttes 
på himmelens svävande bro (regnbågen), och de fick barn tillsamman. Bar-
nen är öarna som utgör Japan.

2.  Solgudinnan heter Amaterasu är alla kejsares urmoder. 

3.  Shinto betyder ”gudarnas väg”.

4.  Kami  är den kraft som genomsyrar allt.

5.  Kejsaren ansågs vara gudomlig och människor skulle dyrka honom och 
visa sin vördnad vid olika tillfällen, till exempel vid högtider.

6.  En kamihylla är en liten hylla med gudabilder på som finns i hemmen. 
Kring den samlas man, för att tända rökelser och be.  

Mellannivå

7. Kejsaren sågs tidigare (fram till andra världskrigets slut, 1945) som en 
gud. Efter nederlaget i kriget tvingades kejsaren att avsäga sin gudomlighet 
och idag är kejsarens politiska makt mycket liten. 

8.  Inom shintoismen finns det inga heliga skrifter som förklarar läran, likt 
Bibeln eller Koranen. Två viktiga skrifter är Kojiki och Nihon Shoki.  

9.  Människan är god av naturen och har som uppgift att genom offer visa sin 
respekt för den kraft som finns i allt (kami), sina förfäder och gudarna.

Högre nivå

10. Elevens svar.
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Filosofi och vetenskap

Uppgifter s. 367

Grundnivå

1. De stryrande ansåg att Sokrates hade  satt sig upp mot gudarna.

2. Filosoferna, eftersom de var klokare än folket.

3. Till exempel i den i den amerikanska självständighetsförklaringen och i 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

5.  Charles Darwin la fram sin teori i boken Om arternas uppkomst år 1859.

6.  En av feminismens viktigaste företrädare var Mary Wollstonecraft som 
levde på 1700-talet. Men man brukar säga att den moderna feminismen 
växer fram från och med 1800-talet fram till vår egen tid.

7.  Forskning som undersöker hur könsroller påverkar relationerna mellan 
män och kvinnor. Frågor man undersöker kan vara: Hur ser våra föreställ-
ningar ut om vad som är manligt respektive kvinnligt? Hur påverkar dessa 
föreställningar maktrelationerna mellan män och kvinnor?

8.  Ordet betyder ungefär ”världslig” och med det menas det som som finns 
i världen här och nu. Motsatsen till sekulär är andlig, det vill säga att det 
finns en andlig verklighet bortom denna värld.

9.  Søren Kierkegaard och Jean-Paul Sartre är två av existentialismens grund-
are.

10.  Ekosofi är en livsåskådning eller filosofi som utgår från att allt levande 
hänger ihop och bildar en helhet. Människan kan inte ställa sig utanför 
naturen utan måste anpassa sig till och leva i samklang med naturen. 

11.  Den sekulära humanismen utgår från att det inte existerar några gudar 
(ateism), eller åtminstone att vi inte kan ha kunskap om en gudomlig verk-
lighet (agnosticism).

Mellannivå

12. Han delade in kunskapen om tillvaron i olika områden, till exempel i reto-
rik, politik, etik och biologi.

13. Idealismen menar att det enda riktigt verkliga är idéerna (eller den andliga 
verkligheten). Materialismen hävdar att det enda som finns är materia. 
Naturalismen anser att att endast det naturliga (i motsatts till övernatur-
liga)existerar och att vi kan endast ha kunskap om den verklighet som vi 
kan studera med naturvetenskapliga metoderna. 

14. Han sa att solen är universums mitt, inte jorden, och det stämde inte med 
den kristna kyrkans världsbild. För kyrkan var jorden universums cen-
trum.

15.  Gud finns i sin egen skapelse, naturen, så när vi undersöker den så får vi 
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också kunskap om Gud. 

16. Människan kan välja fritt.

17. Genom att använda  vårt förnuft, kunskap och bildning ökar vi vår förstå-
else för varandra, och kan skapa ett bättre samhälle.

18. Ingenting, hon har ett värde redan när hon föds.

19. Alla människor har lika värde, och har rätt till liv, frihet och lycka.

20.  Sedan lång tid tillbaka var man övertygade om att Bibelns beskrivning av 
världens skapelse var den korrekta. Gud hade bland annat skapade alla 
arter, såväl människor som djur och växter, och de hade inte förändrats 
sedan dess. Nu hävdade evolutionsläran att alla arter förändras, arter kan 
till och med dö ut och ersättas av nya arter. Och förändringarna sker inte 
genom ett gudomligt ingripande utan genom naturliga processer.

21.  Feminismen tar sig många olika uttryck. En vanlig tanke är att olikheterna 
mellan mäns och kvinnors roller är något individen lär sig och fostras till. 
Denna riktning brukar kallas för likhetsfeminism och intresserar sig för 
frågor om genus, alltså könsroller. En annan variant utgår från att män 
och kvinnor är olika och att de kommer att tänka och bete sig olika. Den-
na riktning brukar kallas för särartsfeminism och utgår från att det biolo-
giska könet påverkar hur män och kvinnor är. Tanken är att samhället ska 
värdera kvinnliga egenskaper högre än vad som görs idag.

22.  Både den religiösa och den icke-religiösa existentialismen utgår från att 
människor själva måste välja hur de ska leva sina liv. För den religiösa ex-
istentialismen är det Gud som givit människan denna frihet att välja, för 
den icke-religiösa har gud inget med detta att göra – det är vad som utmär-
ker vad det innebär att vara människa.

Högre nivå

23. Upplysningstiden var en period under 1700-talets senare hälft. Kända 
upplysningsfilosofer är den engelska filosofen John Locke och de franska 
filosoferna Voltaire och Rousseau (men det fanns fler, till exempel Diderot 
och d’Alembert). Upplysningsfilosoferna inspirerade människor till att 
förändra samhället i en upplyst anda och betonade individens rättigheter, 
att politiken ska styras av förnuft, maktdelning, tanke- och religionsfrihet. 
Tanken att människan föds fri med med absolut rätt att bestämma över 
sitt liv och sin egendom, och att staten ska enbart ska styra samhället för 
medborgarnas bästa står inskrivet i den amerikanska självständighetsför-
klaringen.

24.  Den vetenskapliga revolutionen kan sägas börja med utvecklingen inom 
astronomin från 1500-talet fram till 1700-talet. 

 Viktiga personer: Kopernikus, Bruno, Kepler, Galilei och Newton. 

 Viktiga skeden: övergången från  geocentrisk världsbild till en heliocent-
risk och hur Newton sammanfattar upptäckterna, som gjorts av de tidiga-
re astronomerna, i teorin om gravitationen. Kortfattat kan man säga att 
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den vetenskapliga revolutionen helt har förändrat vår syn på tillvaron; allt 
ifrån kunskapen om verklighetens minsta beståndsdelar, om biologiskt liv 
och om universums uppbyggnad.

25.  Ateism: att inte tro på gud. Agnosticism: att inte ta ställning till om gud

 finns eller inte, det går helt enkelt inte att veta något bestämt om det. Ex-
empel på ateistiska filosofer: Epikuros, Karl Marx, Sigmund Freud (psyko-
log). Exempel på filosofer som kan sägas agnostiker: Protagoras och T. H. 
Huxley.)

26–27. Elevens svar.

28.  Det kan vara bra att inte bara leta efter feminister, utan även söka infor-
mation om personer inom kvinnorörelsen. Då lär det dyka upp fler namn. 
Exempel på personer som betytt mycket för kvinnorörelsen/feminismen: 
Christine de Pisan (fransk författare, 1400-talet), Olympe de Gouges 
(fransk författare och revolutionär, 1700-talet), Mary Wollstonecraft (eng-
elsk filosof, 1700-talet), John Stuart Mill (engelsk filosof, 1800-talet), Au-
gust Bebels (tysk politiker, 1800-talet), Simone de Beauvoir (fransk filosof, 
1900-talet). Svenska personer: Hedvig Charlotta Nordenflycht (författare, 
1700-talet), Fredrika Bremer (författare, 1800-talet), Yvonne Hirdman 
(nutida historiker).
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Fler livsåskådningar (1)

Uppgifter s. 375

Grundnivå

1. Ny tidsålder.

2. På 1960-talet.

3. Den nionde insikten av James Redfield eller A Course in Miracles av Helen 
Schucman.

4. Människan och jorden kommer att kunna hela sig själva.

5. Meditation, positivt tänkande, auraterapi och healing.

6. Att försöka hela någon kroppsligt och andligt, till exempel med hjälp av 
kristaller.

Mellannivå

7. 1960-talets freds- och ungdomsrörelse, samt hinduismen och buddhismen.

8. Intuition och känsla är källor till kunskap, och det andliga är viktigare än 
det materiella. 

9. Man påverkar sin framtid genom att föreställa sig positiva möjligheter.

10. För: den kosmiska energin påverkar livet (kan liknas vid Gud), verklighe-
ten har en andlig dimension, själen dör inte när kroppen dör, new age för-
söker svara på samma frågor som religionerna, till exempel: vad är livets 
mening?

 Emot: det finns ingen gemensam trosbekännelse, ingen samordad organi-
sation.

Högre nivå

11–12. Elevens svar.
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Fler livsåskådningar (2)

Uppgifter s. 381

Grundnivå

1. Marcus Garvey

2. På Jamaica år 1916.

3. Efter den etiopiske kejsaren Ras Tafari (1892–1972).

4. Jah

5. På Jamaica och i Västvärlden.

6. Eftersom håret inte får klippas har många dreadlocks.

7. Reggae

Mellannivå

8. Han betraktas som de svartas frälsare, och av vissa som Gud eller Jah.

9. De svarta är det utvalda folket och står över de vita. Vissa anser dock att 
även vita kan leva ”svart”.

10. The Twelve Tribes of Israel godkänner både svarta och vita och anser att 
Haile Selassie är likvärdig med Jesus. Andra riktningar tror istället att han 
är Gud eller Jah.

Högre nivå

11–12. Elevens svar.
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Fler livsåskådningar (3)

Uppgifter s. 387

Grundnivå

1. Anton LaVey

2. Joseph Smith

3. Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.

4. Charles T Russell

5. Indien

6. På 500-talet i Indien.

7. L Ron Hubbard

Mellannivå

8. Satanism och djävulsdyrkan.

9. Döda släktingar som inte varit mormoner kan bli frälsta genom att man 
döper sig i deras namn.

10. Bokstavligt

11. Den är den elfte gurun och alla sikher är dess lärjungar.

12. De 24 troshjältar inom jainismen som lyckats bryta sig loss ur återfödel-
sens kretslopp.

13. Dianetik

Högre nivå

14. Elevens svar.

15. Elevens svar. (Blod är heligt och får inte föras över från en person till en 
annan.)

16–18. Elevens svar.


