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Buddhismen 
 

1. Vem var prinsen Siddharta Gautama? . 

Siddharta Gautama, var en prins som levde i norra Indien för 

2 500 år sedan. Spåmän hade sagt till hans föräldrar att om pojken mötte 

sjukdom, ålderdom och död måste han lämna sitt liv som furste och ägna sig åt 

att hjälpa andra. 

På grund av denna spådom skyddade föräldrarna honom bakom höga murar.  

En dag när prinsen var 29 år upptäckte han en port i muren och gav sig ut på 

upptäcktsfärd. Nu såg han både en sjuk man, en gammal man och en död man. 

Siddharta grubblade mycket över det han sett och till slut beslöt hans sig för att 

lämna både sin familj och sitt gamla liv och gav sig ut i skogen klädd i 

tiggarmantel. 

 

I sex år levde han i ensamhet. Han bad, fastade och plågade sin kropp. Han satt 

oftast i djupa tankar och plötsligt en dag fick han klart för sig hur man skulle 

leva för att bli fri från allt lidande i världen. Efter detta kallade han sig för 

Buddha, den upplyste. Buddha gav sig nu ut och predikade för människorna 

och fick många lärjungar och snart bildade de en munkorden. De klädde sig i 

saffransgula mantlar, de fick inte äga något utan tiggde sin mat och undervisade 

dem de mötte om Buddhas lära.  

 

I 45 år vandrade Buddha omkring i norra Indien och predikade. Hans lärjungar 

kom från alla samhällsklasser. Buddha dog när han var 80 år gammal. På sin 

dödsbädd sa han till sina lärjungar att de inte skulle göra honom till en gud utan 

att det var hans lära som var det viktiga. 

 

Vad betyder ordet Buddha? 
 

Det betyder den upplyste och 
 är en titel för en upplyst person. 
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Var föddes Buddha? 

 
Buddha föddes i Lumbinien ort som ligger 

 i Nepal på gränsen mot Indien. 
 

När föddes Siddharta Gautama? 
 

Det var troligtvis någon gång under 500-400-talet f Kr. 
Vilken tidsålder var det i Sverige för 2500 år sedan? 

Det var stenålder. 
 

Buddhas lära är sammanfattad i 
 ”de fyra ädla sanningarna” vilka? 

 
De fyra ädla sanningar: 
1. sanningen om lidandet 

2. sanningen om lidandets uppkomst 
3. sanningen om befrielsen från lidandet 
4. sanningen om den åttafaldiga vägen 

 som leder till att lidandet upphör. 
 

Har buddhismen några gudar? 
 

Buddhismen är till skillnad från 
 hinduismen en religion 

 utan gudar men buddhister tror 
 precis som hinduer på reinkarnationen. 

 
Buddha lärde människorna att de skulle  

följa den åttafaldiga 
vägen (medelvägen).  

Vilka är de åtta stegen? 
 

1. Rätt insikt eller förståelse   
2.Rätt beslut  3.Rätt tal  4.Rätt handlande   

5.Rätt levnadssätt 6. Rätt strävan  
 7.Rätt uppmärksamhet   

8.Rätt koncentration eller meditation 
 

Vart leder den åttafaldiga vägen,  
vad uppnår man? 
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Man skulle  sluta att önska sig 
makt, pengar och ägodelar.  

Hon skulle inte längta  
efter någonting i livet.  

Då skulle hon slippa att lida.  
 

Vad kallas Buddhas lära 
 och vad symboliserar den? 

 
Buddhas lära kallas Dharma och 

 symboliseras  
av ett hjul med åtta ekrar. 

 
Vad är Nirvana? 

 
När människan inte längre känner 

 längtan efter 
 någonting somnar hon in.  
Hon slipper att återfödas.  

Då är hon i Nirvana. 
 

Lotusblomman är för Buddhisterna en symbol.  
För vad står denna blomma? 

 
För buddhister är lotusblomman en symbol 

 för godhet och renhet. 
 

Vilka fem moraliska regler satte Buddha upp 
 som människorna skulle följa? 

 
          De fem viktiga moraliska regler  

 i det vardagliga livet är: 
 

• Du ska inte döda. 
• Du ska inte begå äktenskapsbrott. 

• Du ska inte stjäla. 
• Du ska inte använda rusdrycker. 

• Du ska inte ljuga. 
 

Varför är buddhister vegetarianer? 
 

Buddha sa också att människan ska 
 visa respekt mot allt levande.  
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En buddhist är därför vegetarian och 
 plågar aldrig en levande varelse. 

 Han är emot krig och våld 
 och försöker istället visa medlidande 

 och godhet mot andra levande varelser. 
 

Varifrån kommer all fakta om Buddha 
 och hans heliga texter? 

 
All fakta om Buddha och hans heliga texter kommer från 

 de munkar som följde honom allra närmast.  
De samlade och skrev ner allt de visste 

 och tillslut så växte de heliga skrifterna fram. 
 

Var är de äldsta och viktigaste skrifterna sparade i? 
 

De äldsta och viktigaste skrifterna är 
 sparade i Tripitaka. 

 
Vad betyder ordet Tripitaka? 

 
Tripitaka som  betyder ”de tre korgarna”. 

 
 
 

Tripitaka är uppdelad i vilka tre mindre skrifter? 
 

Vinaya (reglerna för munkar), Sutta (läran, legender  
och predikningar om hela Buddhas liv)  

och Abhidharma (texter om hur läran ska tolkas).  
 

På ungefär hur många sidor är Tripitaka skrifterna? 
 

Skrifterna är på flera tusen sidor. 
 

Varför ligger de flesta heliga platser i norra Indien? 
 

De flesta heliga platser ligger i norra Indien  
där Buddha föddes, blev upplyst och dog. 

 
Varför reser många buddhister till Indien? 

 
Många buddhister reser till Indien årligen  
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för att besöka Buddhas heliga platser. 
 

Vilken kung sägs ha delat Buddhas aska 
 i 84 000 högar? 

 
När Buddha dog sägs det att kung Ashoka  

delat upp askan i 84 000 högar  
och spritt den över den hela buddhistiska världen. 

 
Hur gammal var Buddha när han dog? 

 
Buddha var åttio år gammal när han dog. 

 
Vad är en stupa eller pagod? 

 
En ”stupa” eller ”pagod” är en byggnad som 

 innehåller reliker och/eller aska från Buddha själv. 
 

Kan man gå in i en stupa eller pagod? 
 

I regel kan man inte gå in i en stupa eller pagod. 
 

Var finns en av världens största stupor, Bodnath? 
 

Den finns i Kathmandu i Nepal. 
 

Vad är så speciellt med spiran på den Bodnath? 
 

Spiran har ögonen och det sägs att 
 det är Buddhas allseende ögon. 

 
Vad händer om en buddhist går ett varv runt stupan? 

 
Om en buddhist går ett varv runt stupan sägs det 

 att hon/han får den helande kraften  
som byggnaden innehåller 

 
När buddhismen spreds växte det fram 

 två olika inriktningar vilka? 
 

Idag talar man om ”Theravada eller Hinayana”   
och ”Mahayana”. 
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I vilka länder kan man hitta 
 riktningen Theravada/Hinayana? 

 
Sydostasien och Sri Lanka. 

 
I vilka länder kan man hitta 

 riktningen Mahayana? 
 

Kina, Mongoliet, Tibet, Korea och Japan. 
 

Vad är det som skiljer de 
 två riktningar i buddhismen åt? 

 
Det som skiljer dessa två grenar åt är synen på Buddha 

 och hur man ska göra för att nå befrielsen.  
Mahayana är mer fri och liberal medan 

 Theravada/Hinayana anses vara strängare. 
 

Tillhör Theravada/Hinayana syd- eller nordbuddhismen? 
 

Theravada tillhör Sydbuddhismen 
 

Vad kallar alla som tror på Theravada sin religion för? 
 

Alla de som tror på Theravada kallar sin religion 
 för ”de äldstas lära”. 

 
Hinayana betyder den lilla vagnen,  

förklara varför! 
 

Den heter så för endast ett fåtal munkar/nunnor 
 kan hoppas på att nå nirvana.  

De lever efter Buddhas ursprungliga regler 
 för att slippa lidandet och återfödseln.  

För att uppfylla plikterna från Buddha måste 
 man leva som munk eller nunna.  

Med andra ord måste du vara munk 
 eller nunna om man ska nå nirvana. 

 
 

Tillhör Mahayana syd – eller nordbuddhismen? 
 

Mahyana tillhör Nordbuddhismen 
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Flera hundra år efter Buddhas död växte 

 inriktningen Mahayana fram.  
Denna lära säger också att man kan 

 nå Nirvana genom den åttafaldiga vägen. 
 

Vad/vilka är bodhisattvor? 
 

Buddhisterna som tror på Mahayana kan få 
 hjälp med beslut och bekymmer av ”bodhisattvas”,  

det är heliga män och kvinnor som 
 uppnått upplysningen men 

 avstått från att resa till nirvana. 
 

Varför kallas Mahayana för den stora vagnen? 
 

Även inom Mahayana är klosterlivet viktigt,  
här kan alla nå nirvana därför 

 kallas Mahayana ”den stora vagnen”. 
 
 

I vilka länder bor det många buddhister i dag? 
 

Stora buddhistiska länder är Thailand,  
Laos, Kambodja och Myanmar (Burma). 

 
Var ligger Tibet? 

 
Tibet ligger i sydvästra Kina. 

 
Vem är Dalai Lama? 

 
Dalai Lama är en andlig ledare för tibetanerna.  
Han är även en boddhisatva, en buddha som 
 valt att återfödas för att hjälpa människorna. 

 
Vad betyder ordet lama? 

 
Ordagrant betyder ordet den överlägsne. 

 
Vad är sangha? 

 
Sangha är en munkförsamling. 
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Vad kallas buddhisternas gudstjänstlokal? 

 
Den kallas tempel. 

 
Vad kallas ett slags träd som finns 

 vid varje buddhatempel? 
 

Trädet kallas Pipalträd. 
 

På vilket sätt når man upplysning enligt Buddha? 
 

Man når upplysning genom att meditera. 
 

Vad är nirvana? 
 

Nirvana är slutmålet för en buddhist dvs.  
att slippa återfödas eller 

 det fullständiga utslocknandet. 
 

Vad kallas ett annat ord för själavandring? 
 

Reinkarnation eller själavandring är samma sak. 
 
 

Alla Buddhister tror på de tre juvelerna 
 eller tillflykterna, vilka är det? 

 
1. Jag tar min tillflykt till Buddha.  

2. Jag tar min tillflykt till Dharma (läran). 
 3. Jag tar min tillflykt till Sangha (munkförsamlingen). 

 
Vem får bara äga tre klädnader, nål, tråd, skärp,  

rakkniv och vattensil? 
 

En buddhistmunk får äga dessa få saker. 
 

De viktigaste festerna till Buddhas ära firas vid 
 ett speciellt tillfälle, vilket och varför? 

 
De firas vid fullmåne för att det sägs att 
 alla viktiga händelser som hände Buddha 

 genom hans liv skedde när det var fullmåne. 
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Vad kallas den buddhistiska högtiden 
 då Buddhas födelse firas? 

 
Den största buddhistiska högtiden och 

 som alla buddhister firar är  
Vesak (eller Vaisakha på sanskrit,  

efter den månad i den indiska kalendern som  
motsvaras av april/maj).  

Ibland kallas den Buddhadagen. 
 

Hur firas Buddhas födelse? 
 

Under Buddhadagen, eller Vesak, är folksamlingen 
 lite mer utåtriktad.  

Man brukar ha en kort föreläsning och 
 en kort meditation.  

Ibland framför man en händelse i  
Buddhas liv dramatiskt, t.ex. hans seger över Mara,  

frestaren. På vissa center är barnen med och 
 framför en pjäs om Buddhas liv.  

Sedan brukar man alltid ha en längre 
 puja (en buddhistisk ceremoni, som 

 bl.a. uttrycker vördnad,  
tacksamhet och en aspiration att följa i Buddhas fotspår). 

 
 

Vad är songkran för fest? 
 

Songkran är en fest då det  
buddhistiska nyåret firas.  
Under en av festens dagar  

får man se upp i Thailand för då 
 kastar man vatten på alla i närheten. 

 
Vad kallas Buddhas första predikan? 
 

Omedelbart efter att Siddharta Gautama 
 blivit upplysthöll han sin första predikan 
 den berömda Benarespredikan.  
Här utlägger han innehållet i den kunskap 
 han fått ta del av i upplysningen. 
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 I denna predikan återfinner man 
 alla buddhismens grundtankar.   
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Hinduismen          
Världens äldsta nu levande religion 
Ingen grundare och ingen trosbekännelse 
 

När på ett ungefär kom hinduismen till? 
 

Hinduismen är en mycket gammal religion 
 vilken har sina rötter 4000 år tillbaka i tiden.  
 

Hinduerna kallar sin religion 
 ”den eviga religionen”, varför? 
 

Med det menar de att religionen alltid 
 har funnits och alltid kommer att finnas.  
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Var i världen bor de flesta 
 hinduerna (land och världsdel)? 
 

Hinduismen är den största religionen i 
 Indien, Asien. Ca 85 % av Indiens 1 miljard 
 invånare tillhör denna religion. 
 
 Vem grundade hinduismen? 
 
Hinduismen har ingen särskild grundare, 
 man tror att den har vuxit fram i 
 mötet mellan två folk.  
Från nordväst kom arierna 
 invandrande och 
 mötte det folk som levde i Indien. 
 
Varifrån kommer ordet hindu? 
 
I Indien flyter en flod som heter Indus, 
 i forntiden kallades den för Sindhu.  
Invånare från Persien (nuvarande Iran)  
kunde inte uttala s ordenligt,  
där av blev de Hindu.   
 

Ungefär hur många gudar har hinduismen? 
 

Hinduismen är en religion med 
 tusentals gudar, alla gudar har olika 
 uppgifter och visar olika sidor av 
 den högste guden. Gudarna är alla släkt 
 med varandra liksom våra asagudar var.  
 
 

I hinduismen finns många heliga böcker 
 som innehåller berättelser om gudarna 
 och deras kontakter med människorna.  
Vad heter den mest älskade boken?  
 

Den mest heligaste och älskade boken 
 heter Bhagavadgita, Herrens 
 eller den Högstes sång. 
 

Vad kallas de äldsta 
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 skrifterna i Hinduismen? 
 

De äldsta skrifterna kallas 
 Veda (vetande). 
 

När skrevs Veda skrifterna? 
 

De skrevs ned mellan år 1500 
 och 800 f.Kr. Innan de skrevs ned  
berättades de muntligt från 
 generation till generation. 
 

Vilka andra heliga skrifter finns det? 
 

Andra heliga skrifter är Vedanta,  
Upanishaderna och Bhagavadgita. 
 

Vad är Brahman? 
 

Brahman = Världssjälen.  
Grunden till hela universum. 
 
Vad menas med världsalltet? 
 
Världsalltet: Har inte haft någon början 
 och kommer inte att ha något slut.  
Brahman skapade universum och 
 efter en oändligt lång tidsrymd 
 kommer allt skapas på nytt av Brahman. 
 

Alla hinduer har samma grundtro,  
de tror på reinkarnation. Vad menas med det? 
 

 Hinduer tror på reinkarnation,  
det vill säga att själen återföds 
 i en annan kropp när man dör.  
Man återföds i en människokropp 
 eller i en djurkropp. 
 

Vad kallar hinduer själen? 
 

Själen kallar hinduer för atman. 
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Eftersom man kan återfödas många 
 gånger så vandrar själen.  
Vad kallar hinduer själavandringen? 
 

 Man kan återfödas många gånger  
i ett evigt kretslopp av liv och död 
 som kallas samsara (själavandringen).  
 

Hinduerna strävar efter att 
 bryta sig loss ur detta eviga återfödande.  
De vill nå frälsningen.  
Vad heter frälsningen? 
 

Hinduerna strävar efter att 
 bryta sig loss ur detta kretslopp 
 och nå moksha, frälsningen.  
 

Vad man återföds till eller 
 om man lyckas nå frälsningen 
 beror på hur man levt sitt liv.  
Vad kallar hinduer goda  
och onda handlingar? 
 

Allt vad man gjort, både det goda 
 och det onda bär man med sig 
 som en osynlig ryggsäck, karma,  
och detta bestämmer ens nästa liv. 
 

Vad är målet för varje hindu? 
Målet för varje hindu är att 
 bryta själavandringen, befria själen 
 så att den kan återvända till Brahman.  
 

Vilka tre vägar kan man 
 gå för att uppnå målet? 
 

För att uppnå målet kan man 
 gå dessa vägar: 

o Insiktens väg: meditation och 
 insikt genom religiösa texter. 

o Gärningarnas väg: att utveckla osjälviskhet 
 och pliktkänsla. 

o Kärlekens väg: hängivenhet till 
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 en gud, dyrkan. 
 

Vilka tre k:na finns det 
 i hinduismen? 
 

Karma, ko och kast. 
 

Vad heter den heliga lagen? 
 

Den heliga lagen heter dharma. 
 

Förklara kastsystemet eller  
kasten i Indien? 
 

Kasten kan liknas vid en stege.  
På varje pinne finns en kast. Enligt den  
heliga lagen eller dharma föds man 
 in i en bestämd kast och måste 
 stanna kvar där resten av livet.  
Det är människans karma som 
 bestämmer vilken kast hon ska födas i.  
Under alla pinnarna finns de kastlösa.  
De straffas nu för att de 
 varit onda i ett tidigare liv.  
 
För länge sedan delades folket 
 in i varnaer (=färger).  

 
Vilka fyra stora samhällsklasser 
 finns kvar än idag? 

 
• Brahmaner: Prästerna 
• Kshatriya: Adelsmän, krigare 
• Vaisya: köpmän 
• Sudra: Bönder, Arbetare 

 
Vilka kallas de oberörbara? 
 

”De oberörbara” = är de som 
 inte tillhör något kast alls.  
 

Vad kallas hinduernas gudstjänstlokal? 
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Hinduernas gudstjänstlokal kallas tempel. 
 

Varför är korna så heliga i Indien? 
 

Kon är ett heligt djur i Indien.  
För det första spelade kon  
en viktig roll redan i den indiska 
 skapelseberättelsen då gudarna kärnade 
 fram världen som man gör då 
 man kärnar smör ur grädde.  
En av de mest älskade gudarna 
 brukar avbildas som koherde.  
Den andra anledningen är att 
 Indien skulle sluta fungera utan kor.  
 

 
Vilken nytta har man av kon 
 och oxar i Indien? 
 

• Kodyngan ger bränsle i ett land 
 som saknar träd. 

• Kodyngan ger gödsel till åkrarna. 
• En levande ko ger mer näring (mjölk)  

än en död ko (kött). 
• Oxarna i Indien ger mer kraft än 

 alla andra energikällor tillsammans 
 

Varför är hinduer vegetarianer?  
 

Hinduer menar att det är orätt att döda 
 och därför äter en hindu inte kött.  
Ahimsa = Läran om icke-våld.  
Ingen levande varelse får dödas.  
Kor är extra heliga och får inte dödas.  
Hinduer tror på högsta själ eller ande. 
Vad kallas denna? 
 
Hinduer tror på en högsta själ  
eller ande som kallas Brahman.  
Brahman kan inte ses men finns 
 överallt alltid och hinduns mål är 
 att bli ett med Brahman,  
nå nirvana och slippa återfödas.  
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De olika hinduiska gudarna speglar 
 olika sidor hos Brahman.  
 

Vilka är de tre viktigaste gudarna 
 i Hinduismen? 
 

De viktigaste gudarna är Vishnu,  
Shiva och Brahma.  
 

Vilken uppgift har Vishnu? 
 

Vishnu skyddar och bevarar ordningen 
 i världen. Hans riddjur är en örn.  
Vishnu – (Kalis bror), kan framträda som 
 djur eller människa, Rama & Krishna.   
 

Vilken uppgift har Shiva? 
 

Shiva är en gud som både bygger upp 
 och förstör. Han är kraftens gud. 
 

Vilken uppgift har Brahma? 
 

Brahma är den gud som skapar liv. 
Han sitter ofta på en lotusblomma 
och han rider på en svan.  
 

Vad heter lyckans och 
 skönhetens gudinna? 
 

Hon heter Lakshmi.  
 

Vad heter solguden? 
 

Solguden heter Surya. 
 
  Vad heter krigsguden? 
 
Krigsguden heter Durga. 
 
  Vems gud är Ganesha- elefantguden,  
vilka ber till honom? 
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Ganesha är skolbarnens gud. 
Vad är sanskrit? 
 
Sanskrit är ett heligt språk. 
 

Vad är svastika? 
 

Svastika på sanskrit betyder lycka 
eller välfärd. I indisk kultur är svastikan  
en mycket gammal symbol för solen.  
Svastikan representerar solens strålar 
utan vilka det inte hade funnits något liv.  
Den hindusiska svastikan målas med 
fyra prickar och med armarna målade 
i vinklarna 0°, 90°, 180°  
och 270° grader på en kompass.  
 

Vad heter det mest kända hinduiska 
 tecknet som också är en helig stavelse? 
 

Det kanske mest kända hinduiska tecknet 
 i västvärlden är Aum eller om.  
 

När används ordet Aum? 
 

Aum är sanskritalfabetets första bokstav 
 och böner som bes påbörjas och 
 avslutas med Aum. Aum uttalas 
 ofta i mantra vid exempelvis meditation. 
 

Aum består av tre ljud, A-U-M,  
och dessa tre spelar var för sig 
 en viktig roll. Vilken? 
 

 A står för skapelse, U står för bevarande  
och M står för förstörelse eller upplösning.  
Dessa tre representerar tillsammans en form  
av treenighet i hinduismen – Brahma (skaparen), 
 Vishnu (upprätthållaren) och 
 Shiva (förstöraren/upplösaren). 
 

 
Vad är ett mantra? 
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Ett mantra är ett heligt ljud som 
 man använder vid till exempel ritualer, 
 yoga och meditation. Ljudet som uppstår 
 när man upprepar mantrat är en väg  
att nå Gud och den mediterandes eget inre ljus. 

 
Vad heter den heliga floden i Indien? 
 

Den heliga floden heter Ganges. 
 
 Varför är denna flod helig,  

vad säger myten? 
 
Ganges är en helig flod som enligt myten 
 en gång bildades ur guden Shivas hår. 
 

I vilken stad ligger denna flod och 
 till denna stad är det många 
 hinduer som vallfärdar? 
 

I staden Varanasi. 
 

Vad kallas en helig man i Indien? 
 

En helig man kallas guru. 
 
 
Vem var Mahatma Gandhi? 
 
Mahatma Gandhi kämpade för 
 Indiens frihet och alla människors 
 lika värde inför lagen,  
speciellt för de lågkastigas rätt.  
 
 

Vad heter Indiens huvudstad? 
 

Indiens huvudstad heter New Delhi. 
 
 

Vad är Diwali för högtid och 
 hur firas den och varför? 
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Diwali är ljushögtiden.  
Ljuset representerar kunskap.  
Denna fest firas sent i oktober månad  
eller början av november vilket  
också är det hinduiska nyåret. 
Kanske den mest firade högtiden i Indien.  
Festen firas genom att man tänder 
 små oljelampor (diyas) och placerar dom 
 inne i huset, i trädgården, på verandan 
 och på taken. Högtiden firas genom att 
 man byter gåvor med varandra 
 och skjuter av fyrverkerier.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad är Holi för högtid  
och varför firas den? 
 

Holi är högtiden man firar för att 
 markera vårens ankomst.  
Denna högtid firar man i mars 
 eller april. Man tågar i processioner,  
tänder eld och täcker varandra med 
 färgat vatten eller pulver.  
Sedan äter man sötsaker  
och läckra grönsaksrätter.  
 

Vilken betydelse har Lotusblomman 
 i Hinduismen? 

 
Lotusblomman är helig inom både hinduismen 
och buddhismen och är Indiens 
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nationalblomma. Lotusblomman förknippas 
med skapelseberättelsen inom hinduismen  
och med gudarnaVishnu, Brahma, 
Lakshmi och Sarasvati. 
Ofta avbildas gudarna ståendes 
eller sittandes i en lotusblomma.  
Kronbladens öppnande symboliserar 
själens utveckling. 
 
 

Vad är sari? 
 

Sari är ett flera meter långt tygstycke 
som draperas runt kroppen.  
Längden varierar beroende 
på hur sarin bärs, och hur den bärs 
varierar från område till område.  
Kvinnor klär sig oftast i en sari.  
 
  Vad är en kurta? 
 
En långskjorta för män, oftast långärmat, 
med eller utan krage, ofta med slits 
i sidorna och knappar vid halsen.  
Modellen kan variera beroende på ändamål.  
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 ISLAM 
 
Mecka är muslimernas heliga stad. 
Den ligger i Saudiarabien 
 

 
Alla är lika inför Gud därför bär muslimska män en Ihram 
 under pilgrimsfärden till Mecka. 
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Hur många varv ska man gå runt Kaba 
 och vad finns inuti? 

 
Sju varv runt Kaban ska muslimen gå 

 på sin pilgrimsfärd. 
I Kaban finns den svarta stenen som  
ärkeängeln Gabriel gav till Abraham. 

 
Varför är alla klädda i vita kläder när 

 de vandrar runt Kaba? 
 

Det är en markering på att alla vanlig social status och  
rang är borta och att alla är lika värda. 

 
Islam är en monoteistisk religion,  

vad menas med det? 
 

Det finns bara en gud. Allah är den enda guden.   
Allah är skaparen och den som 

 givit liv åt skapelsen.  
Han är också den allsmäktige domaren,  

vilket människan ska vara mycket medveten om 
 

På vilken halvö växte islam fram? 
 

Islam växte fram på den arabiska halvön  
för mer än tusen år sedan. 

 
 

Vad betyder ordet islam? 
 

Ordet islam är det arabiska ordet  
och betyder underkastelse, eller att underkasta sig.  

Det är muslims plikt att underkasta sig Allah. 
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Vad kallas en person som bekänner sig till islam? 
 

Personer som har islam som religion kallas  
för muslimer. 

 
Vad betyder ordet muslim? 

 
Ordet muslim betyder 

 den som underkastar sig Gud. 
 

Vilket namn har muslimerna på sin gud? 
 

Muslimerna kallar sin gud för Allah. 
 

Hur många gånger om dan 
 ska en muslim be? 

 
Man ska be fem gånger per dag 

 och när man ber lägger man sig på knä på mattan  
och bekänner, att det finns bara en Gud, Allah,  

och att Mohammed är hans profet. 
 

Vilka ritualer ska en muslim utföra innan bönen? 
 

Den som skall be, tvättar ansikte, händer och fötter noga.  
Man tar av sig skorna innan man går in i moskén. 

 
Hur lyder islams trosbekännelse? 

 
Det finns ingen annan gud utom Allah,  
och Muhammed är Allahs sändebud. 

 
 

Islam har fem grundpelare, Vilka? 
 

Tron, Bönen, Allmosan,  
Fastan och Vallfärden. 

 
Vad står skrivet i grundpelare ett? 

 
1 Tron. Det finns ingen annan Gud än Allah 

 och Muhammed är hans profet.      
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Vad står skrivet i pelaren två? 
                                                     

2 Bönen. En sann muslim ska  
                                         fem gånger om dagen vara 

 vänd mot Mecka be till Allah. 
 

Vad står skrivet i pelare tre? 
 

3 Allmosan är något man ger av 
 hjärtat till dem som har det svårt. 

 
Vad står skrivet i pelare fyra? 

 
4 Fastan vill påminna en muslim om hur 

 det känns att svälta och ha det svårt.  
     En sann muslim fastar en månad om året  

från solens uppgång till dess nedgång. 
 

Vad står skrivet i pelare fem? 
 

5 Vallfärden. En gång i livet vill en muslim 
   åka till Mecka och få kyssa 

           den heliga stenen 
                                          som skyddas av en 
                                         silverkupa i Kabas vägg. 
 

Vad kallas muslimernas heliga skrift? 
 

Koranen är muslimernas heliga skrift.  
Det är en bok med  

Muhammeds insamlade uppenbarelser.  
Det arabiska ordet för koranen är 

 al- Quaran, betyder läsningen. 
 

Muslimernas heliga skrift innehåller 114 suror,  
vad är det? 

 
Varje kapitel kallas sura, och  

koranen har 114 kapitel. 
 

Vilket är det heliga språket för muslimer? 
 

Det är arabiska. 
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Vad är en moské? 

 
Det är islams gudstjänstlokal. 

 
Vad händer i en minaret på moskén? 

 
Minaret är ett torn på moskén,  
därifrån ropas bönetiderna ut. 

 
Hur ser en moské ut? 

 
Det är byggnader med en stor bönesal täckt med stora mattor. 

 På en vägg finns en nisch som visar åt 
 vilket håll Mekka ligger,  

det är åt det hållet som man ska 
 rikta sitt huvud när man ber.  

Kvinnor och män ber inte i samma sal. 
 

Varför finns det inga bilder i moskén? 
 

För att profeten Muhammed ogillade bilder.  
I moskén finns citat från Koranen i arabisk skrift 

 i olika dekorationer. 
 

Vem kallar man Imam? 
 

Imam är en koranlärd person 
 som leder bönen. 

 
Varför vänder sig alla muslimer mot  

Mekka när de ska be? 
 

Alla muslimer vänder sig mot Mekka när de ber.  
Det var Muhammed som började med detta  

när han var tvungen att fly till staden Medina. 
 

I vilka delar av världen är islam den största religionen? 
 

De flesta bor i arabländerna. 
 

Hur många muslimer finns det idag? 
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Idag finns det ca 1 miljard muslimer i hela världen. 
 

I vilket land ligger staden Mekka? 
 

Staden Mekka ligger i Saudiarabien. 
 
 

Vilka två riktningar finns i islam? 
 

De två riktningar heter sunni och shia. 
 

Vad heter den riktningen som är den största  
och som anser att Muhammed var den sista 

 och största av Allahs profeter? 
 

Denna riktning heter Sunni  
och dess anhängare kallas sunniter. 

 
Vad heter den minsta riktningen där det finns  

särskilda religiösa ledare som  
förklarar innebörden i Koranen? 

 
Denna heter shia  

och dess anhängare kallas shiiter. 
 

Vad är den islamiska tideräkning baserad på? 
 

Den islamiska kalendern är baserad på en månkalender.  
Månkalender kallas en tide- 

räkning som grundar sig på månens faser.  
Den representerar i allmänhet en äldre  

form av tidsbestämning än den som bygger på solåret.  
Enligt traditionen bestämde man att året för  

Muhammeds emigration från Mekka 
 till Medina 622 e.Kr.  skulle  

vara utgångspunkt för tideräkningen. 
 

Vad är ramadan för något? 
 

Den nionde månaden i den islamiska kalendern är  
Ramadan eller fastemånaden.  

Ramadan är minneshögtid för muslimerna. 
 Det sägs att det var under Ramadan som  
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Muhammed fick ta emot Koranen. 
 

Vad händer under ramadan? 
 

Under hela månaden får muslimerna varken äta 
 eller dricka från soluppgång till solnedgång,  

även rökning och sexuellt umgänge är förbjudna.  
Moskéerna brukar vara upplysta under nätterna och 

 muslimerna går dit sedan man avbrutit fastan.  
Ramadans sista 10 dagar är extra viktiga för muslimer och 

 räknas som "heliga" dagar, särskilt den 27:e Ramadan 
 som kallas "laylat al-Qadr" (allmaktens natt). 

 Enligt muslimerna är det den natt då ängeln Gabriel 
 kom till Muhammed och förklarade honom som 

 Guds profet, och han fick sin första uppenbarelse. 
 

Varför bär muslimska kvinnor slöja? 
 

Enligt koranen är det inte tillåtet för 
 en kvinna att visa sitt hår, 
 sin hals eller sina armar 

 för någon annan än 
 dem som tillhör familjen. 

 
 

Vem var Muhammed? 
För att börja från början var det en liten pojke, Muhammed som växte upp i den 
stora handelsstaden Mecka. Vid denna tid trodde folket i Mecka på många gudar 

som alla tillbedes i det berömda templet Kaba. Vid den här tiden grubblade 
Muhammed mycket över frågor som ”Vad är det för mening med 

livet?”,”Varför slåss och bråkar människor?” och ”Hur kan det hjälpa att be till 
stenfigurer?”. Om en Gud fanns så måste han ju vara något mycket mer ände 
där avgudarna. En dag när Muhammed var ute i öknen med sina kameler fick 

han svar på sina frågor. Plötsligt såg han ängeln Gabriel på en bergstopp. 
Ängeln närmade sig Muhammed och visade honom en gyllene tavla med 

bokstäver skrivna av Allahs egen hand. 
Det som Muhammed läste fick han senare hjälp med att skriva ner och detta 

blev Islams heliga skrift, Koranen. Muhammed blev år 622 utkörd från Mecka 
och begav sig då med sina anhängare norrut till staden Medina. Detta årtal 
räknas som år 1 för muslimerna. Åtta år senare återkom han med alla sina 

anhängare till Mecka och intog staden. Detta sägs vara början på Djihad, det 
heliga kriget. 
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Halvmånen har blivit symbol för islam.  
             Den påminner om att det islamiska året 

          följer månen.  
 
 
 
 
 
Judendomen 
Kanaan kallades från år 1000 f.kr för Israel. När tiden gick så kallade romarna 

det för Palestina. Gud lovade Abraham att has folk skulle bli stort i Kanaan, om 

folket tillbad Gud och lydde hans lagar. Därför förklarar judarna sig som att 

utvalt folk. De blev utvalda för att sprida ut budskapet om Gud i hela världen. 

Abraham och hans ättlingar gav upphov till Israels tolv olika stammar/familjer. 

Många år efter in flyttningen till Israel flyttade från Israel igen. De flyttade till 

Egypten pga. hungersnöd. Alla visste att det fanns tillräckligt med mat i 

Egypten. Efter en tid så gjorde egypterna judarna till slavar.  

 

Mose var en hebré., Gud hade kallat på honom för att rädda hebréerna från 

slaveriet. Mose gick till faraon och bad att hebréerna skulle bli fria så att de 

kunde flytta till sitt land igen. Om han inte gjorde som Mose sa skulle landet 

utsättas för svåra olyckor. Farao lyssnade inte på honom och släppte inte 

hebréerna. Men det skulle han inte ha gjort, Gud lät hungersnöd och sjukdomar 
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drabba Egypten så farao fick ändra sin mening och släppa hebréerna. Nu kunde 

Mose föra de fria hebréerna in i Sinai öknen och vid foten av Sinaiberget hörde 

de Gud läsa upp de tio budorden. Mose gav sig då ensam upp på Sinaiberget 

och tog emot Gudslagar. Efter 40 dagar kom Mose tillbaka med två sten- tavlor 

och på dom stod det att de tio budorden som judarna skulle följa. I gengäld 

skulle gud beskydda dom. I vildmarken lät Gud bygga ett startfält som skulle 

användas för gudstjänster. De kallade det för tabernaklet. Där stod ett stort 

förgyllt skrin, som innehöll de tio budorden. Skrinet kallades förbudsarken. De 

tolv olika stammarna/familjerna stannade i 40 år och förenades under tiden mer 

och mer med ett folk som kallades Israeliterna. 

 

 

 

   

 

 

Hur lyder de 10 Budorden? 

 
Du skall inga andra gudar ha                                                                                        

vid din sida av mig. 
Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn,                                                                

ty Herren skall inte låta den bli ostraffad,                                                                      
som missbrukar hans namn. 

Tänk på vilodagen, så att du helgar den. 
Hedra din fader och moder, för all du                                                                                     

må leva länga i ditt land. 
Du skall inte dräpa 

Du skall inte begå äktenskapsbrott 
Du skall inte stjäla 

Du skall inte bära falsk                                                                                           
vittnesbröd mot din nästa 

Du skall inte begära till din nästas hus. 
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Du skall inte ha begär till                                                                                               
något som tillhör din nästa. 

 

 Vad heter judendomens grundare? 

Moses ses som judendomens grundare.                                                                           

Han skulle ha levt för ca 3200 år sen.   

Var föddes judendomens grundare?                                                                         

Mose föddes i Egypten. 

Judendomens grundare ledde ut judar ut ur Egypten                                                         

och in i vilket annat land? 

Moses ledde judarna ut ur Egypten till                                                                          

Israel som då kallades Kanaan. 

 

 

 

 Hur lyder den viktiga tanken i judendomen? 

 

"Gud visar sig vad som händer                                                                                                    

i människans historia"  

  Vad kallas judarnas bibel? 

Judarnas bibel kallas Tanak. I ordet finns                                                                       

begynnelse bokstäverna Läran,                                                                                  

Profeterna och Skrifterna. 
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Judarnas bibel och heliga skrift är                                                                                                                            

det Gamla testamentet.                                                                                                     

Den viktigaste delen är de 5 Moseböckerna.                                                            

Vad kallas de? 

På hebreiska kallas de Tora, men                                                                                  

på svenska säger vi Läran eller Lagen. 

Vad är hjärtat eller det                                                                                                                        

viktigaste i Tora böckerna? 

Hjärtat i Tora är de tio budorden                                                                                                        

som Moses fick på Sinai berget.  

Handskrivna bokrullar förvaras längst fram 

 i synagogans skåp, Vad kallas det skåpet? 

 

Det skåpet kallas för Arken och det lyser                                                                                

alltid en lampa ovanför arken för                                                                                

att påminna om Guds närvaro.  

 

 

 I judendomen har man olika högtider. Nämn några? 

Det finns bl.a påskhögtiden-Pesach. Shavout,                                                                  

Sukot, Roch Hashana,Chanuka och Purim.  

 

  Vad kan du berätta om Pesach? 
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Under påskhögtiden firar man minnet av                                                                                             

judarnas uttåg från Egypten.                                                                                     

Påskhögtiden varar i åtta dagar från början                                                                                     

av april eller slutet av mars. Under middagarna                                                                                

läser ur boken Haggada. I den står det om hur                                                                           

Gud genom Moses hjälp räddade                                                                                                             

sitt folk från fångenskapen.  

Under påskhögtiden dukar man alltid bordet                                                                               

på ett speciellt sätt, det finns alltid                                                                                          

en plats ledig. För vilken profet är                                                                                        

platsen avsedd? 

Det står alltid en plats tom                                                                                           

för profeten Elia. 

 

  Varför firas Schavout? 

 

Schavout firas 50 dagar efter Pesach. 

 Judarna firar att de fick lagen, Toran  

på Sinai berget. Förr i tiden sådde man 

 alltid korn vid påskhögtiderna. När 7 veckor 

 hade gått så var säden färdig att skördas.  

Lite av skörden togs sedan med till                                                                            

Jerusalem som offergåva.. 

 

  Vad är Sukot för en fest? 

 

Sukot är Jerusalems höstfest. Höstfesten handlar 

 egentligen bara om två saker.  
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Den ena är judarnas vandring i öknen,  

då judarna byggde kojor som skydd om solen.  

Den andra är skörden, som då var mogen.  

Man byggde en hydda på fältet och bodde där.                                                                   

Till minne av detta bygger man än i dag                                                                                                             

en suka, dvs. om man har möjligheten till detta.  

 

  När firar man Roch Hashana?  

Roch Hashana inleder judiska året  

och den firas i september-oktober.  

Roch hashana handlar om skapelsen och domen.  

Vid nyår ska alla judarna tänka efter 

 om dom har följt Guds lagar.  

Under gudstjänsten blåser man i  

ett horn som kallas Shfer.  

Hornet kommer från en fårhane.  

 

   Varför firas Chanuka? 

 

Chanuka är ljusets fest. Man ger varandra                                                                                    

små presenter. Chanuka-festen är i december.                                                                             

Det var en syrisk armé som hade invandrat                                                                              

i Judariket och ockuperat Jerusalem.                                                                                                     

Judisk armé lyckades besegra syrierna.                                                                         

Templet började renoveras. Man hittade ett litet krus                                                                  

med olja och detta räckte i åtta dagar.                                                                              

Därför tänder ett ljus varje dag                                                                                              

under åtta dagar, alltså till slut                                                                                                 

har man tänt åtta ljus. 
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Var håller judarna sin gudstjänst? 

 

Judarna håller gudstjänst i en synagoga.  

 

Nämn några fakta om synagogan? 

 

Synagogor byggdes under  

fångenskapen i Babylonien.  

I synagogor kunde människor  

samlas för att läsa och tolka texter.  

 

 Hur många män måste vara närvarande 
 för att en gudstjänst ska firas? 
 

Det krävs tio män. 

 

Vad heter mannen som håller i gudstjänsten? 

 

Det är rabbinen som leder gudstjänsten. 

 

Innan männen går in i synagogan måste de 

 ta på sig små mössor. Vad kallas de? 

 

Dessa små mössor kallas kippa. 

 

Vad är Mikva för sorts bad? 

 

Mikva är ett rituellt bad, man ska under 

 gudstjänsten doppa kroppen eller 
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 ansiktet i det rituella badet ett par gånger.  

 

  

  När blir judiska pojkar omskurna,  

                  hur många dagar efter födseln? 

 

På åttonde dagen efter födseln så blir 

 judiska pojkar omskurna.  

Detta gör man för att det är en plikt av pappan 

 att lyda Guds vilja och Guds vilja  

är att alla pojkar ska bli omskurna                                                                                

på åttonde dagen.  

 

Vad heter själva ritualen, 

 när pojkarna blir omskurna? 

 

Ritualen heter brit, det betyder förbund.  

 

Vad heter omskärelse? 

 

Ordet omskärelse är mila. Brit mila 

 betyder "omskärelsens förbund".  

Den markerar det eviga förbundet 

 mellan Gud och det judiska folket.  

 

När ger man pojkar                                                                                                          

deras hebreiska namn? 

 

När pojken blivit omskuren 
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 så ger man honom sitt 

 heberiska namn. Detta namn 

 kommer att användas vid 

 hans bröllop och på hans gravsten.  

 

Vid Pesachnätter äter man ojäst bröd. 

Vad heter brödet? 

 

Brödet heter matsa. Matsa är minne från 

 slaveriet i Egypten. Judarna fick lämna sina hem 

 så hastigt att deras bröd inte hann jäsa,  

därför äter man ojäst bröd. 

 

  Varför äter inte judar fläskkött? 

 

Judarna följer Gamla testamentet.  

Där står det att man inte får äta gris                                                                            

eftersom de inte är idisslare. De äter lamm, 

 nöt och höns. 

 Men för att äta detta måste detta 

 slaktas på ett speciellt sätt. 

 

 Vilka olika riktningar finns                                                                                                                 

inom judendomen? 

 

Det finns en ortodox, en konservativ 

 och reformjudar.   

 

Hur lever de ortodoxa judar? 
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De ortodoxa följer Torans alla regler. 

Följer alla sabbatsregler och  

Äter endast koschermat. 

 

Hur lever de konservativa judar? 

 

Konservativa judar kan tänka sig att                                                                                  

förändra vardagslivet, men ändrar                                                                                         

ingenting i synagogan. Dom har kvar det                                                                                      

traditionella sättet att män och kvinnor                                                                                                   

inte sitter bredvid varandra i synagogan.  

 

Hur lever reformjudar? 

 

De ser positivt på förändringar.  

De följer inte sabbatsreglerna                                                                                        

och matlagarna så noga. 

 

Vad kallas konfirmation för judiska pojkar?  

 

Hos judarna pojkar kallar 

 dom konfirmationen för "bar mitzva". 

Orden betyder "budets son", 

 

Vad heter flickornas konfirmation? 

 

Flickornas konfirmation heter "bat mitzva".  

Orden betyder "budets dotter".  
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Hur gammal ska pojken vara för                                                                                           

att kunna invigas till bar mitzva? 

 

När pojken har fyllt 13 år ska                                                                                                

han invigas till bar mitzva.  

 

Hur gammal ska flickan vara för                                                                                           

att kunna invigas till bat mitzva? 

 

Flickan gör det redan vid 12 års ålder                                                                                                                             

för hon anses vara mognare                                                                                                                      

än pojken vid den åldern.  

 

  

  

Varför firar man Sabbaten? 

 

 Sabbaten börjar fredag kväll och                                                                                                          

slutar lördag kväll. Fredagen börjar med att                                                                                                       

man tänder två sabbats ljus. Sedan läser man                                                                                    

en bön. Man ska avstå från arbete.  

Brödet är format som en fläta.                                                                                             

Vinet lyfter man upp mot himlen och 

 ber en bön på hebreiska, sedan 

 låter man den gå runt så  

alla kan dricka en klunk.  
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 Vilka tre viktiga symboler                                                                                                                                      

finns i judendomen?   

 

Den första är Davisstjärnan och                                                                                             

de andra två är Torahrullen och                                                                                                    

en sjuarmade ljusstaken. 

 

Vad kan du berätta om Davidsstjärnan? 

 

Davidsstjärnan eller som man säger på hebreiska;                                                                  

Magen David tog kung David och satte på sin sköld.                                                                   

De sex uddarna symboliserar veckans                                                                                                       

sex arbetsdagar och utrymmet i mitten                                                                                                       

av stjärnan symboliserar vilodagen, sabbat. 

  

  Vad heter den sjuarmade ljusstaken?  

 

Den sjuarmade ljusstaken kallas för menora.                                                                                 

Det är en av de äldsta symbolerna.                                                                                        

Den första menoran var gjord av guld                                                                                             

och stod i  gudstjänstlokalen  i                                                                                             

Salomons tempel i Jerusalem,                                                                                                    

Idag är menoran staten Israels                                                                                           

officiella symbol efter Davidsstjärnan 

 

 

Ungefär hur många miljoner judar                                                                       

finns det idag? 
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Idag finns det ca 18 miljoner judar.                                                                                                        

De är utspridda i olika länder.  

 

   Hur går en judisk vigsel till? 

 

Judisk vigsel genomförs under en baldaki,                                                                                          

det är ett litet tak av tyg som                                                                                             

symboliserar det nya hemmet för paret.                                                                               

Vigseln genomförs oftast av en rabbin,                                                                               

en judisk församlingsföreståndare,                                                                                       

men det är inte tvunget.  
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Ord och begrepp som är centrala för Judendomen 
Tag reda på vad de betyder med hjälp av t.ex. uppslagsverk. 
 

o Tora 
o Talmud 
o Midrash 
o Israel 
o Synagoga 
o Arken 
o Rabbin 
o Diaspora 
o Menorah 
o Jahve 
o Kosher 
o Sabbat 
o Bar/Bat Mitsva 
o Hanukka 
o Pesach 

 
Ord och begrepp som är centrala för kristendomen  
Tag reda på vad de betyder med hjälp av t.ex. uppslagsverk 

 Guds rike 
 Evangelium 
 Gamla och nya testamentet 
 Kyrka 
 Treenighet 
 Guds kärlek 
 Sakrament 
 Jul 
 Påsk 

 
Ord och begrepp som är centrala för islam  
Tag reda på vad de betyder med hjälp av t.ex. uppslagsverk 

• Profeten 
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• Imam 
• Koranen 
• Moské 
• Allah 
• Islam 
• Muslim 
• Ramadan 
• Shia 
• Sunna 

 
 
Ord och begrepp som är centrala för hinduismen 
Tag reda på vad de betyder med hjälp av t.ex. uppslagsverk 

 Veda 
 Sanskrit 
 Kastsystemet 
 Bhagavadgita 
 Guru 
 Brahman 
 Atman 
 Reinkarnation 
 Samsara 
 Karma 
 Yoga 
 
 

 
 
Ord och begrepp som är centrala för buddhismen 
Tag reda på vad de betyder med hjälp av t.ex. uppslagsverk 

 Buddha 
 Tripitaka 
 Stupa/dagoba/pagod 
 Bodhisattva 
 Karma 
 Sanningar om lidande/De fyra ädla sanningar 
 Åttafaldiga vägen 
 Nirvana 
 Theravada 
 Mahayana 
 De tre tillflykterna 
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Var finns världsreligionerna? 
Denna övning är till för att du snabbt ska kunna koppla en världsreligion 
till ett bestämt geografiskt område och öka din allmänna orientering om 
religionernas utbredning i världen. 
 
Använd dig av en kartbok över världen för att kunna var 
världsreligionerna har sina fästen och några av deras heliga orter. Använd 
dig gärna av olika färger.  
 

a) Judendomen 
b) Kristendomen 
c) Islam 
d) Hinduism 
e) Buddhism 

 
Markera vilken plats eller vilka religioner som har nedanstående platser heliga 
och förklara sedan varför det är så!  

o Bodh Gaya 
o Varanasi 
o Mekka 
o Rom 
o Jerusalem 
o Jerusalem 
o Israel 
o Betlehem 
o Medina 
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Samtal – kort 
 
Hinduism 
Hinduism har funnits i snart 3500 år, dess anhängare kallas hinduer. Hinduer 
tror på kretslopp dvs. att man återföds till ett nytt liv efter döden, de handlingar 
som man gör i ett liv är avgörande för hur nästa liv blir(karma). Har man gjort 
onda handlingar kan man återfödas till ett djur eller en växt. När själen har blivit 
tillräckligt god befrias den och man slutar att återfödas. Att skada andra väsen 
är det samma som att skada sig själv. Man ska inte döda djur och äta kött, den 
heliga kon. Hinduer dyrkar en stor gudaskara; 

o Vishnu är upprätthållaren som kom till jorden för att skapa ordning och 
fred. 

o Brahma är skaparen som med sina fyra huvuden har kunskap om allt. 
o Shiva är förstöraren som härskar över liv och död. 

Vedaskrifterna är hinduismens centrala heliga skrifter. Äldst är Vedaböckerna 
som härstammar från tiden 1500 till 400 f. Kr. De består av en rad olika böcker 
från olika tider. Ordet Veda betyder kunskap. Den äldst bland Vedaböckerna är 
Rigveda. Den innehåller böner och beskrivningar hur offer ska gå till. 
Upanishaderna läses av lärda hinduer och här berättas det om vad världssjälen 
är, om själavandringen osv.   
Den som upphör att återfödas i hinduismen blir ett med världssjälen Brahman. 
Hinduer tror att alla människor har en del av världssjälen i sig. Den delen av 
världssjälen kallas för atman. Personer som visar den rätta vägen kallas för 
gurus. Dessa personer kan genom meditation och kroppsövningar visa andra 
människor vägen mot frälsningen. Yoga är en väg till frigörelse. 
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Judendomen 
Judendom är det judiska folkets religion som började för drygt 3000 år sedan i 
nuvarande Israel. Judar var slavar i Egypten, de tror att Gud såg deras lidande 
och befriade dem. Därför kallas de Guds utvalda folk. Gud lät Moses föra dem 
ur Egypten.  
Ur judendomen har religionerna kristendomen och islam bildats.  
Den judiska bibeln (Tanak) innehåller de fem Moseböckerna, som bland annat 
beskriver Mose liv och verk. Den kallas Tora och det är här grunden för det 
judiska livet i helg och vardag finns nedtecknad. I Toran finns 613 bud och 
förbud. Judar lever efter den lagen: sabbat, ingen alkohol, ingen blodmat, 
ritualer.  
Talmud är en annan viktig skrift. Det är en samling av böcker som tolkar 
levnadsreglerna i Tora. Det finns bara en Gud, Herren eller Jahve. Jahve har 
skapat allt. Om man lever efter Tora kommer man till himlen efter döden. 
Gudstjänsten hölls i synagogan och läsningen ur Torarullarna är det viktigaste 
inslaget. Den sjuarmade ljusstaken är en mycket gammal judisk symbol, mycket 
äldre än davidsstjärnan. Davidsstjärnan blev en judisk symbol redan på 1300-
talet i Prag. Under nazisttiden tvingades judarna att bära stjärnan på kläderna,. 
Nu finns Davidsstjärnan som symbol på Israels flagga.  
Tillåten mat kallas för kosher och förbjuden mat för treiff.  
 
 
 
 
Buddhism 
Buddhism uppstod i Indien för 2500 år sedan. Utgår från hindusiemens tankar 
om själavandring (reinkarnation). Buddhister tror inte på några gudar. Siddharta 
Gautama var en rik fursteson som tyckte att allt lidande i världen var förfärligt. 
Han lämnade sin familj och all rikedom för att söka kunskap om livet. Siddharta 
mediterade under ett träd när han plötsligt förstod meningen med livet. Det var 
då han blev Buddha, den upplyste. Buddhister tror på Buddhas budskap: får inte 
döda något levande, inte stjäla, inte bruka våld, ska meditera, sträva efter fred 
på jorden och när människan når fullständig frid slutar själavandringen. 
Buddhistmunk eller nunna är det bästa man kan vara, för de lever utan ägodelar, 
nästan som en tiggare.  
Målet inom buddhismen är att nå upplysning eller ett uppvaknande och på så 
sätt nå nirvana. Därmed upphör återfödandet. Nirvana är det totala 
utslocknandet, människan blir totalt utslocknad.  
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Kristendomen 
Kristendomen grundades för 2000 år sedan av Jesus lärjungar. Den grundar sig 
på judendomen och utgår från berättelsen om Jesus Kristus som levde i 
nuvarande Israel. Han betraktas som Guds son som kom till jorden för att frälsa 
eller rädda människorna från lidande och synd. Den gyllene regeln är de tio 
budorden, samt att alla människor har lika värde och att det finns en enda Gud. 
Jesus offerdöd på korset och hans uppståndelse. Bibeln är kristendomens heliga 
bok, det är en hel samling böcker. Namnet kommer av det grekiska ordet biblia, 
som betyder böcker. Bibeln består av två huvuddelar: Gamla testamentet och 
Nya testamentet. Ordet testamente betyder förbund. Gamla testamentet handlar 
om skapelsen, judisk historia och religion. Därför är dessa böcker judendomens 
heliga skrifter. 
Nya testamentets 27 böcker innehåller skrifter om Jesus liv, berättelser om hur 
kyrkan började samt brev från Paulus och andra. Paulus var en apostel och 
författare till många brev i Nya testamentet. Hans första namn var Saul.  Nya 
testamentet är kristendomens viktigaste skrift. I Nya testamentet beskrivs Jesus 
som den Messias som Gamla testamentet talar om.  
 
Islam 
Islam grundades på 600-talet av arabisk profet Muhammed. Han är den allra 
sista profeten som Gud någonsin kommer att sända människorna. Deras heliga 
bok heter Koranen. Ordet islam betyder underkastelse. Muslimer heter de 
människor som tror på islam. De följer allt som står i Koranen. Koranen är 
indelad i 114 kapitel (suror). Muhammed tog emot texterna som gavs honom 
ord för ord av ängeln Gabriel. Enligt traditionen mottog Muhammed 
korantexterna under månaden ramadan som sedan dess varit muslimernas 
fastemånad.  Guden i islam heter Allah, muslimer ber till honom fem gånger om 
dagen. Muslimerna har sin gudstjänst i en moské. Islams trosbekännelse: ”Det 
finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är hans profet.”  
 
Kristendomen 
 
Viktiga kristna dagar:  
 
Juldagen - Till minne av Jesu födelse 
Trettondagen - Till minne av de tre vise männen 
Marie Bebådelsedag - Till minne av Jesu tillblivelse 
Långfredagen - Till minne av Jesu lidande och död 
Påskdagen - Till minne av Jesu uppståndelse 
Kristi Himmelsfärdsdag 
Pingstdagen - Till minne av andens utgjutelse över lärjungarna 
Midsommardagen - Till minne av Johannes Döparen.  
Kyrkoåret inleds med 1:a advent och avslutas med Domsöndagen. 
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Apostoliska Trosbekännelsen: 
Trosbekännelsen är en sammanfattning av  
den kristna tron. Den används som en bekän- 
nelse och läses för att påminna de troende om  
trons innebörd.  
 

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, 
himmelens och jordens skapare. 

Vi tror och på Jesus Kristus, 
hans enfödde son, vår Herre, 
vilken är avlad av den helige Ande, 
född av jungfru Maria, 
pinad under Pontius Pilatus, 
korsfäst, död och begraven, 
nederstigen till dödsriket, 
på tredje dagen uppstånden  
igen från de döda, 
uppstigen till himmelen, 
sittande på Gud Faders högra sida, 
därifrån igenkommande till att döma 
levande och döda. 
 
Vi tror ock på den helige Ande, 
en helig allmännelig kyrka, 
de heligas samfund, syndernas förlåtelse, 
de dödas uppståndelse och ett evigt liv. 
 
 

 
Vem var Jesus? 

 
Son till Maria och Josef, född i Betlehem, växte upp i Nasaret i Galiléen. 
Uppfostrades i judisk fromhet, och var mycket kunnig i judarnas heliga skrifter. 
Döptes av Johannes Döparen i floden Jordan vid ca 30 års ålder, och frestades 
därefter av Satan i 40 dagar. Undervisade (bland annat i liknelser), kallade tolv 
lärjungar som sedan följde honom på hans vandringar, (även kvinnor i följet); 
förkunnade evangelium = glatt budskap om Guds rike, förlät syndare och gjorde 
under. Gav lärjungarna intern undervisning. Kallade sig Människosonen, efter 
Daniels profetia.  
 
Kom i konflikt med översteprästerna, fariseerna om (tolkningen av lagen = 
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Moseböckernas lagar och den politiska makten (romarna).  
Förråddes av en av lärjungarna Judas Iskariot, efter den sista måltiden med 
lärjungarna greps han av romerska soldater i Getsemane, förhördes av Stora 
Rådet (judiska överstepräster) och Pontius Pilatus (romersk prokurator), 
dömdes till döden och korsfästes. Dog och begravdes. Uppstod igen på den 
tredje dagen och visade sig bland annat för några av lärjungarna. Upptogs till 
himlen. 
 
 
 
 

Vem är Kristendomens religionsstiftare? 
 

Jesus från Nasaret kallad Kristus  
(Christós (grek) =  
Messias,( latinsk form av 
 hebreiskans Mashíash) 
 = den Smorde= Konungen.  
 
Vem är kyrkans grundare? 

 
Paulus är kyrkans grundare.  

 
Varför är det viktigt att bli 
 förlåten i kristendomen? 
 

Jesus har dött på korset i 
 enlighet med Guds vilja.  
När han gjorde detta tog han på sig  
människornas synder, så att 
 människorna kunde bli fria från 
 sina synder.Jesu offer och 
 möjligheten att bli förlåten 
 är mycket viktiga drag i kristendomen.  
Den kristne förlåts genom Guds nåd,  
inte genom att han själv gjort 
 sig förtjänt av det.  
 

Vad är frälsningsmålet 
 i kristendomen? 
 

Uppståndelse och ett evigt liv med Gud.  
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Hur lyder den gyllene regeln 
 (Matt 7:12) i kristendomen? 
 

"Allt ni vill människorna ska göra 
 mot er det ska ni göra mot dom! "  
 

Hur lyder kärleksbudet 
                 (Matt 22:36-40) i kristendomen? 
 
"'Du skall älska HERREN, din Gud, 
 av allt ditt hjärta och av all din själ 
 och av allt ditt förstånd!  
Detta är det yppersta och 
 förnämsta budet. Därnäst kommer 
 ett som är detta likt: 
 "Du skall älska din nästa 
 såsom dig själv"' På dessa två bud 
 hänger hela lagen och profeterna."  
 

Vilka tre riktningar finns 
 i kristendomen? 
 

Den katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan 
 och den protestantiska kyrkan.  
 

 
 
 
Var har den katolska kyrkan sitt säte? 
 
Den katolska kyrkan har sitt säte 
 i Vatikanstaten och med 
 påven som ledare har flest anhängare.  
 
Vilka sju sakrament är heliga handlingar 
 inom den katolska kyrkan? 
 
Dop, bikt, nattvard, konfirmation,  
äktenskapet, prästvigning  
och de sjukas smörjelse. 
 
Vilket tecken var hemligt 

 för de förföljda kristna? 
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Ett tidigt tecken på att man 
 tillhörde Kristus var fisken:  

(Namnet för fisk är på grekiska ICHTHUS  
vilket är en förkortning av Jesus Kristus 

 Guds son Frälsare.) Där man fann 
 detta tecken visste man  
att likasinnade höll till. 

 
Varför var just fisken ett 
 hemligt tecken för de kristna? 
 

I Nya testamentet berättas det om 
 hur Jesus mättade en stor folkskara 
 med endast några fiskar och bröd. 
 

Vad kallas den heliga 
 boken i kristendomen? 
 

Den kallas Bibeln. 
 

Vilka två delar innehåller 
 den kristna Bibeln? 
 

Den är indelad i två delar:  
Gamla och Nya testamentet. 
 
 

Vad kan man läsa om 
 i Gamla testamentet? 
 

Man kan läsa om Guds förhållande 
 till sitt utvalda folk, israeliterna. 
 
 

Vad kan man läsa om 
 i Nya testamentet? 
 

Man kan läsa om hur Gud steg ner 
 på jorden genom sin son, Jesus av Nasaret..  
 

Hur många böcker finns 
 i Gamla testamentet? 
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Gamla testamentet består av  
39 olika delar som kallas böcker.  
 

Hur många böcker finns 
 i Nya testamentet? 
 

Nya testamentet består av 27 böcker.    
 

Vad betyder ordet evangelium? 
 

Evangelium är ett grekiskt ord 
 och betyder glatt budskap. 
 

Hur många evangelier 
 finns nerskrivna i Bibeln? 
 

Det finns fyra evangelier i Bibeln. 
 

Vad berättar dessa 
 evangelier i Bibeln? 
 

Be berättar historien om Jesus liv,  
om hans död och om uppståndelsen.  
De är som biografier som 
 skildrar Jesus liv och verksamhet.  
 

Vilka personer skrev ner 
 Bibelns evangelier? 
 

Bibelns fyra evangelier skrevs av Matteus, 
 Markus, Lukas och Johannes.  
Deras berättelser om Jesus liv  
överensstämde ganska väl sinsemellan.  
 

Vad kallas kristnas gudstjänstlokaler? 
 

Kristnas gudstjänstlokaler kallas kyrkor. 
 

Vilken symbol används av 
 kristna i hela världen? 
 

Korset används som symbol av kristna. 
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Vad betyder ett tomt kors? 
 

Ett tomt kors berättar att 
 Jesus har uppstått. 
 
 

Vad är ett krucifix och  
vad berättar den? 
 

Det är ett kors med Jesus som 
 berättar om hur Jesus led på korset.  
 
Vilket är frälsningsmålet i kristendomen?  
 
Uppståndelse och ett evigt liv med Gud.  
 
 
Varför firas påsken? 
 
Påskens djupa innehåll har fått sin 
 uppfyllelse i Jesus Kristus.  
Jesus togs till fånga, man höll rättegång  
och Jesus dömdes till döden.  
Jesus korsfästes och dog. Kroppen begravdes 
 i en grav i ett berg och man stängde 
 graven med en stor sten. På tredje dagen 
 enligt evangelierna uppstod Jesus 
 - graven var tom!  
 
 
 
Varför firas julen?  
 
Julen firas till minne av Jesu födelse.  
I Lukasevangeliet 2:1-7 finner vi  
det så kallade Julevangeliet.  
 
 
Varför firas pingst?  
 
Från påskdagen till pingstdagen är 
det femtio dagar.  
Ordet pingst betyder femtio.  
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Pingstdagen är en av de största 
 kristna högtiderna. Då firar man 
 andens utgjutande och 
 församlingens bildande.  
 
Vilket är bibelns ursprungsspråk 
 i Gamla Testamentet? 
 
 Det är hebreiska 
 
Vilket är bibelns ursprungsspråk 
 i Nya Testamentet? 
 
Det är grekiska. 
 
Den viktigaste översättning latin, 
när var den klar och vad kalls den? 
 
Till latin, klar i början på 400-talet,  
kallas Vulgata, används 
fortfarande inom katolska kyrkan. 
 
 
Vad menas med treenigheten? 
 
Att Fadern, Sonen och den Helige Ande är ett. 
En och samma kraft. 
 
Vad betyder ordet dopet? 
 
Det är ett sakrament som renar  
människan från syndafallet. 
 
Vilken innebörd har duvan 
 inom kristendomen? 
 
Den vita duvan symboliserar 
 Den Heliga Ande. 
Uppenbarade sig när Jesus blev 
 döpt av Johannes.  
Tittar man in under taket på 
 predikstolen kan man se denna symbol. 
Vad betyder ordet credo? 
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Credo betyder jag tror. 
 
Vad menas med ordet celibat? 
 
Celibat är ett kyskhetslöfte  
Munkar, katolska präster och nunnor  
avlägger detta löfte som innebär 
att man inte har någon sexuell 
relation med en annan.  
 
Vad betyder ordet advent? 
 
Advent är latin och betyder väntan. 
 
Vilka kallas Gryningsfolket? 
 
Gryningsfolket kallas de första kristna.  
 
Vem är Gabriel? 
 
Gabriel är ärkeängeln som uppenbarade sig 
 för Maria och berättade att hon 
 skulle bli havande med  
en son som skulle frälsa folket. 
 
Vad menas med Judaskyssen? 
 
Den kyss Judas gav Jesus när han 
förrådde honom. Han kysste Jesus 
 så soldaterna skulle veta  
vem som var Jesus.  
Innebörden är mycket negativ.   
 
 
Vad är konfirmation? 
 
Konfirmationen är undervisning 
 i den kristna läran och  
en bekräftelse på dopet.  
 
Vad är oblat? 
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En del av nattvarden som symboliserar 
 Kristi lekamen( kropp). 
 Är oftast liten tunn och oval 
 och ska föreställa brödet.  
 
Vad betyder amen? 
 
Amen är hebreiska och betyder 
 ungefär låt det ske.  
 
Vad kallas påskveckan? 
 
Påskveckan kallas också med  
ett annat namn för stilla veckan. 
 
Vad hände under långfredagen? 
 
Den dagen vandrade Jesus fram med 
korset på ryggen på sin väg till 
Golgata för att korsfästas.  
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Här nedan ser vi vilka de största skillnaderna är mellan de olika 
kyrkoriktningarna. 
 
 

Katolska kyrkan 
55%  

Ortodoxa kyrkan 
10% 

Protestantiska 
kyrkan  

20% 

   
Sydamerika och 
Sydeuropa.  

Östeuropa och 
Mellanöstern 

Västeuropa och 
Nordamerika. 

Äldst Splittring 1054-erkände ej 
påvens auktoritet och Rom. 

Uppstod genom reforma-
tionen på 1500-talet. 

Påven är Kristi 
ställföreträdare på jorden 
och har total auktoritet i 
alla lärofrågor.  

"Främst bland likar" kallas 
Patriarken av 
Konstantinopel, symbolisk 
ledare. Var församling stor 
frihet.  

Mycket splittrad riktning 
med många nationella 
kyrkor och frikyrkor. 

Vatikanstaten och 
Peterskyrkan centrum. 

Inget religiöst centrum. 
Istället uppdelad i flera 
nationella kyrkor som bär 

Inget religiöst centrum. 
Nationella kyrkor.  
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landsnamnet för ortodox, 
tex. grekisk -ortodox och 
rysk-ortodox. 

Helgon och Mariakult. Helgon och Mariakult. 
Ikoner. 

Varken helgon eller 
Maria-kult. 

Enbart män präster. Lever 
i celibat  

Enbart män präster men de 
behöver inte leva i celibat 
utan bilda familj.  

I vissa kyrkor kan både 
män och kvinnor präst-
vigas och celibatet är inget 
krav. 

Rikt utsmyckade 
långhuskyrkor med bilder 
och skulpturer. Altare, 
biktstol, dopfunt, 
vigvattenskål, 
evighetslampa och 
bänkar. 

Kupol/Centralkyrkor med 
ikoner. Kyrkan tvådelad 
med en ikonostas med 
dörrar som avskiljare. 
Altaret dolt, ikonpulpet och 
ljusstakar centrala. Bänkar 
och musikinstrument 
saknas helt 

Vanligt med 
långhuskyrkor eller enkla 
salar. Sparsmakad 
inredning med tex. krucifix 
eller pedagogiska bilder. 
Har altare, dopfunt, 
predikstol, bänkar och 
orgel/ musikinstrument. 

7 sakrament-heliga 
handlingar: 
Dop, bikt, nattvard, 
konfirmation, 
äktenskapet, prästvigning 
och de sjukas smörjelse. 

7 mysterier-heliga 
handlingar: 
Dop, bikt, nattvard, 
konfirmation, äktenskapet, 
prästvigning och de sjukas 
smörjelse. 

2 sakrament-heliga 
handlingar: 
Dopet och nattvarden. 
(Ordets sakrament 

 
Likheter  Kristendom Judendom Islam 
Gud (endast 
en Gud) 

Gud Gud  Allah 

Heliga skrifter Bibeln (Om Jesus i 
NT). Nya 
testamentet  

Tora och Talmud. 
(Judarna har skrivit 
GT. GT är gamla 
testamentet. 
Berättelser om bl.a. 
Moses och andra före 
Jesu födelse.  

Koranen. I Koranen 
står det inte bara hur 
muslimer skall tro utan 
också regler för hur 
man skall leva. 

Högtider Julen, Jesu födelse. 
Trettondagen (de 
tre vise männen 
kom för att se 
Jesus). 
Långfredagen 
(Jesus 
korsfästelse). 
Påskafton 

Jom Kippur- 
Försoningsfetsen är 
den viktigaste 
religiösa festen. Den 
infaller tio dagar efter 
det judiska nyåret (i 
september).  
Pesach- påskhögtiden 
som firas till minne 

Fredagar är en helig 
dag då man går till 
moskén. 
Fastebrytandets högtid 
firas i tre dagar vid 
ramadans slut. Under 
denna offerhögtid 
slaktas djur (får) till 
minne av Ibrahims 
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(markerar slutet av 
fastan). Kristi 
himmelsfärdsdag 
(uppsteg till 
himmelen till gud 
sin fader). 

av när Moses ledde 
det judiska folket ut 
ur Egypten.  
Sabbaten- som firas 
från skymningen på 
fredag till 
skymningen på 
lördag. På fredag 
kväll samlas familjen 
till en högtidlig 
middag. 

starka gudstro. Han var 
gud så trogen att han 
var beredd att offra sin 
egen son.  

Förlåtelse Förlåtelsen är 
grundläggande i 
kristendomen. 

Eftertanke om 
botgöring sker efter 
nyårsdagen (sept.). 
Då kan man få 
syndernas förlåtelse.   

Den som ber Gud 
”Allah” om förlåtande 
ska finna att Gud är 
förlåtande barmhärtig.  

Helgdag Lördag och söndag. 
Söndag är kyrkans 
dag för kristna. 

Lördag är vilodag – 
sabbaten. 

Fredag, viktigt att 
besöka moskén.   

Helig byggnad 
att gå till.  

Kyrka Synagoga Moské  

Benämning på 
människorna. 

Kristna Judar  Muslimer 

Symboler Korset (Jesus 
korsfästelse). 

Den sjuarmade 
ljusstaken. 
Davidsstjärna. 

Hilal – månskäran är 
islams officiella 
symbol. Den påminner 
om att det islamiska 
året följer månen.  

Paradis Alla religioner har 
en ………….. 

form av ”paradis” i 
sin 
………………….. 

tro. 

 
 
Sammanställning av de fem världsreligionerna 
Religion Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism 
Tror på: Jahve 

(Gud). De 
väntar på 
Messias. 

Gud, Jesus 
och den 
heliga 
Anden. 

Allah (Gud). Flera gudar. 
Brahma (skaparen), 
Vishnu(uppehållaren) 
och Shiva 
(förstöraren). 
Själavandring. 

Ingen Gud. 
Själavandring. 
Relikdyrkan 

Helig 
skrift: 

Bibeln, GT. Bibeln, GT 
+NT. 

Koranen. Veda böckerna, 
Upanishaderna. 

Tripitaka 
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Bhagavadgita mm.  
 

Grundare: Moses Jesus Muhammed Ingen speciell person 
nämnd. 

Gautama 
Siddharta 
(Buddha). 

Grundades: 2000 f. Kr. 
Kanske 
tidigare 

0-32. 632 f.Kr. 3000-2000 f.Kr. 500 f.Kr. 

Lära: Tror på 
Gud. 
Gamla 
testamentet. 
Israel och 
judiska 
folket är 
utvalt av 
Gud. 
Förbund 
mellan 
judarna och 
Gud. Tio 
Guds bud. 

Frälsning: 
Tro och 
bekännelse 
på Jesus. 
Lovar evigt 
liv. Jesus 
har dött 
och 
uppstått. 
Samma 
värde 
oavsett ras, 
religion 
eller 
hudfärg. 
Jesus 
besegrade 
ondskan. 
Förlåtelse. 
Tio Guds 
bud. Nya 
testamentet 
är 
viktigaste 
delen i 
Bibeln. 

Gud ska 
döma till 
paradis eller 
helvete. 
Omvändelse 
krävs. Fem 
grundpelare: 
1.Allah är en. 
2. Bönen 
3. Allmosor 
4. Fastan 
5.Vallfärden 
 
Talar om 
uppståndelse. 

Offrar. Själen 
oförstörbar i ett 
evigt kretslopp. 
Vandrar mot 
frälsning (moksha) 
genom goda 
gärningar (karma). 
De tre 
frälsningsvägar. 
Meditation.  
Skriftens regler. 

Tillvaron ett 
kretslopp. 
Befrielsen 
kommer ifrån 
kretsloppet.  
Kommer från 
människan 
själv.. 
Meditation. 
Den 
åttafaldiga 
vägen. 
De fyra ädla 
sanningarna 
De tre 
tillflykterna 
och läran om 
nirvana. . 
 

Slutmål: Paradiset Paradiset Paradiset Moksha Nirvana 

Islam är den religion som har Muhammed som profet och Koranen som helig 
skrift. 

Anhängarna kallas muslimer. Ordet islam betyder 'underkastelse' och muslim 'en 
som underkastar sig'. Man underkastar sig, alltså lyder, Gud och de 
uppenbarelser som Gud gett Muhammed. 
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Muslimer tror på en gud, "den ende Guden". Människan är skapad av Gud och 
ska vara Guds tjänare och följa Guds lag. Djävulen och demoner försöker locka 
människor att inte lyda Gud. På den yttersta dagen ska de döda uppstå och då 
ska Gud döma alla. Men islam understryker att Gud är barmhärtig och förlåter. 

Gud har talat till människorna genom profeter, bland annat Noa, Abraham, 
Mose och Jesus. Den siste profeten är Muhammed och uppenbarelserna till 
honom är de sista och slutgiltiga. De finns i Koranen. 

Inom islam följer man Koranen men också sunna, det vill säga sådant som 
Muhammed sa och gjorde 

Dagligt liv 
 

Islam har fem grundpelare, alltså handlingar som är en religiös plikt: 
trosbekännelsen, tidebönen, fastan, allmosan och vallfärden. 

Trosbekännelsen, shahada, består av orden "Ingen gud utom Gud, Muhammed 
är Guds sändebud". Shiamuslimer lägger till "och Ali är Guds ombud". 

Tidebönen, salat, innebär att man ber fem gånger om dagen vid bestämda tider. 
Då vänder man sig mot Mekka som är en viktig plats för muslimer. Ibland 
samlas man till gemensam bön i en moské och då leds bönen av en böneledare 
som kallas imam. Middagsbönen på fredagen är den viktigaste gudstjänsten 

 

 
 

islam. Bönematta från Azerbajdzjan. Den är tillverkad cirka år 
1900. Inom islam använder man en matta när man ber för att 
böneplatsen ska vara ren och avgränsad från omvärlden. 
Mönstret upptill visar en mihrab, alltså en nisch som anger 
riktningen mot Mekka. Man vänder sig alltid mot Mekka när man 
ber. På vardera sidan om nischen syns en hand. Den kallas 
Fatimas hand och är en symbol för islams fem grundpelare. 
Fatima var dotter till Muhammed. 

Fastan, sawn, äger rum under månaden Ramadan. 

Allmosan, zakat, är en avgift som främst används för att hjälpa fattiga. 

Vallfärden, hajj, är vallfärden till Mekka. 
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Många menar att islam gäller för allt i livet, både i samhället och i privatlivet. Vill 
man veta hur man ska göra i en ny situation kan man räkna ut det med hjälp av 
Koranen och sunna. 

Flera olika regler styr livet. Halal är sådant som är tillåtet, till exempel viss mat. 
Haram är det som är förbjudet. Enligt sunna ska pojkar bli omskurna. Man 
brukar inte avbilda människor och djur även om det inte är förbjudet med bilder 
enligt Koranen. 

Sharia betyder Guds lag. Det är de anvisningar som Gud gett människorna 
genom uppenbarelser till profeterna. När man ska bestämma en ny regel 
utfärdar en lärd person en fatwa, alltså en bedömning som utgår från Koranen 
och sunna. Fatwan kan gälla för en enskild person men också ligga till grund 
för lagstiftningen i ett land. En del anser att ett lands lagar helt ska stämma 
överens med sharia och andra menar att man ska skilja statens lagar från islams. 

Olika riktningar inom islam har uppstått eftersom man inte har varit överens om 
vem som är den rätte efterträdaren till Muhammed och därmed ledare för 
muslimerna. 

Sunni är den största riktningen. Enligt den behöver Muhammeds efterträdare 
inte komma från hans släkt utan det viktiga är att personen följer sunna. 

Shia är en riktning där man menar att Ali, som var släkt med Muhammed, skulle 
efterträda honom. Inom shia kallas efterträdaren för imam. Den största gruppen 
är tolvsekten. Där räknar man med tolv imamer från och med Ali. Den tolfte 
imamen försvann på 800-talet, men enligt shia lever han dold och ska komma 
tillbaka som mahdi, en frälsare som skapar fred och rättvisa. Druser är en 
grupp som brutit sig loss från shia. De finns främst i Syrien och Libanon. 

Islam är den största religionen i västra Asien och norra Afrika samt i 
Indonesien, Bangladesh och Pakistan. Där är de flesta sunnimuslimer. Shia finns 
i framför allt Iran och södra Irak. I Sverige är islam den näst största religionen.  

 Historia 
 

Islam växte fram på 600-talet på Arabiska halvön. Muhammed och hans 
anhängare levde först i Mekka men flydde till Medina. Därifrån erövrade de 
stora områden. Muhammed dog 632. Hans efterträdare, kalif, utvidgade 
muslimernas rike till norra Afrika, Spanien och västra Asien. De erövrade folken 
fick behålla sin egen religion, men efter hand gick många över till islam 
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Muhammed är islams profet och kallas "Guds budbärare". Muhammed föddes 
cirka 570 i Mekka i nuvarande Saudiarabien. Föräldrarna dog tidigt, och han 
växte upp hos sin farbror. Han gifte sig med den rika änkan Khadija. Efter 
hennes död gifte han sig med fler kvinnor. 

År 610 fick Muhammed enligt Koranen en uppenbarelse från Gud genom ängeln 
Gabriel (Jibr]l på arabiska). Den natten kallas "ödets natt". Muhammed skulle 
varna människorna och berätta att Gud snart skulle döma dem. De måste ångra 
vad de gjort fel, lyda "den ende Guden" och inte dyrka andra gudar. Ända fram 
till sin död fick Muhammed uppenbarelser från Gud. De sammanställdes i 
Koranen, islams heliga skrift. 

Enligt Koranen reste Muhammed i en dröm till "den mest avlägsna böneplatsen", 
troligen Jerusalem, och från Jerusalem färdades han till himmelen. 
Himmelsfärden kallas för miraj. 

 
 

Muhammed fick en del anhängare, men många i Mekka var emot honom och 
hans budskap. År 622 flydde han till Medina, som då hette Yathrib. Det året 
räknas som det första året i den islamiska tideräkningen. I Medina fick 
Muhammed allt fler anhängare. Man beslöt att ändra böneriktningen från 
Jerusalem till den heliga byggnaden Kaba i Mekka. 

Muhammed och hans anhängare stred flera gånger mot grupper från Mekka. 
Muhammed försökte göra en vallfärd till Mekka, men blev inte insläppt. År 630 
kunde han dock komma in i staden med sina anhängare. Många stammar anslöt 
sig till Muhammed, och när han dog 632 härskade muslimerna över större delen 
av Arabien. 
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Buddhism är en av de stora religionerna i världen. Den har ungefär 500 miljoner 
anhängare och finns framför allt i södra och östra Asien. Det är den största 
religionen i bland annat Sri Lanka, Burma, Thailand och Vietnam och har många 
anhängare i Kina, Korea och Japan. Lamaismen i Tibet, med Dalai lama som 
ledare, är också en form av buddhism. I Indien, där buddhismen grundades, 
finns däremot nästan inga buddhister alls. 

Buddhismen är en märklig religion på så sätt att man inte dyrkar någon Gud eller 
några gudar. Buddhisterna förnekar inte att gudar kan finnas, men de har ingen 
betydelse för människans frälsning. Livet är enligt buddhismen lidande. Lidandet 
är dessutom evigt eftersom man återföds efter döden, så kallad reinkarnation 
eller själavandring. Men buddhismen lär att det går att uppnå det totala 
utslocknandet, nirvana. För att göra det måste man följa åtta stränga 
levnadsregler, som kallas den åttafaldiga vägen. Man ska leva, handla, tala och 
tänka rätt och göra gott. Men den viktigaste regeln innebär att man genom 
övningar ska tömma hjärnan på tankar om verkligheten och i stället försjunka i 
oändlighetstankar. Det kallas att meditera. 

 
 
 

Buddhism. Teckningen föreställer tre djur 
som allihop betyder någonting för en buddhist. 
Tuppen står för begäret (lusten till njutning), 
ormen för hatet och svinet för villfarelsen 
(okunskapen). Det är dessa tre krafter som driver livets 
hjul och gör så att själen återföds till nytt lidande. 

Buddhisterna är inte organiserade i något samfund eller någon kyrka. Däremot 
finns det många kloster med munkar och nunnor som håller ihop buddhisterna i 
alla länder. En vanlig buddhistisk helgedom är pagoden. Det är en tornliknande 
byggnad med många tak ovanpå varandra. 

Buddhismen grundades i Indien för omkring 2 500 år sedan av en man som 
kallades Buddha. Det betyder "den upplyste". Han sägs ha varit en bortskämd 
prins som fick lära känna lidandet i världen och sedan tog som sin uppgift att 
undervisa människorna hur de skulle slippa ifrån det. Statyer av Buddha som 
sitter och mediterar är vanliga i den buddhistiska världen. 
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Buddha [bu´da] (sanskrit, 'en upplyst', 'en uppvaknad'), en hedersbeteckning 
(titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning. 
Ofta syftar buddha på den man som enligt den buddhistiska traditionen var en 
av buddhismens grundläggare, Shakyamuni ([kyamuni, 'den vise av Shakyas 
ätt'; ofta kallad Buddha). Före sin upplysning hette han Siddhartha Gautama. 
Berättelsen om "de fyra tecknen" illustrerar t.ex. läropunkten om att allt är 
lidande, obeständigt och utan själ: En dag lämnade prinsen Siddhartha Gautama 
sin skyddade hemmiljö. Han färdades till en park, där han såg en gamling; vid en 
andra utfärd såg han en sjukling, vid en tredje ett lik och vid en fjärde en asket. 
Dessa var "de fyra tecknen" som blev till en avgörande upplevelse för prinsen 
och som fick honom att bestämma sig för ett liv i försakelse från umgänge med 
sin hustru Yashodara och sin son Rahula; enligt en annan legend övergav han 
dessa medan de sov. 

Reinkarnation eller själavandring innebär att när en människa dör så föds hon 
på nytt i en ny kropp. Många människor i alla tider har trott på reinkarnation. 
Särskilt viktig är läran om reinkarnationen i hinduismen och buddhismen. 
Kretsloppet med återfödelse är i princip evigt. Om man återföds som människa 
eller ett lägre djur beror på hur man har levat. Men det är möjligt att bryta 
kretsloppet och uppnå det totala utslocknandet, nirvana. I buddhismen finns 
bestämda regler för hur det går till. 

Dalai lama kallas det religiösa överhuvudet inom lamaismen. Lamaismen är en 
gren av buddhismen och hör hemma i Tibet, ett bergland som numera hör till 
Kina. Den kommunistiska regeringen i Kina är motståndare till lamaismen, och 
den nuvarande Dalai lama lever i landsflykt. Han har blivit en berömd person 
som reser runt i världen och predikar om att man aldrig ska använda våld. För 
det fick han Nobels fredspris 1989. 

Innan Tibet var kinesiskt styrdes det av lamaistiska munkar, och Dalai lama var 
landets statsöverhuvud. När en Dalai lama har dött letar munkarna efter hans 
efterträdare bland nyfödda barn. Man tror nämligen att Dalai lama är en gud 
som av medlidande med människorna låtit sig födas bland dem och som 
ständigt återföds. 
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Hinduism är den stora religionen i Indien. Den finns nästan bara där och i 
grannlandet Nepal och bland indier som flyttat till andra länder. Hinduismen är 
en del av den indiska kulturen och är minst 3 500 år gammal. Omkring 1 000 år 
senare började religionen få den form som den har i dag. Hinduismen ser 
världen som ett evigt kretslopp. Alla levande väsen återföds efter döden. Om 
man återföds som människa eller ett lägre djur beror på hur man har levat. 
Liksom buddhismen lär hinduismen att livet är ett lidande. Målet är att uppgå i 
världssjälen, Brahman, och utslockna helt i nirvana. Det finns många vägar till 
frälsning. Meditation och yoga är kända även utanför hinduismen. 

Hinduerna räknar med mängder av gudar, men bland dem märks några särskilt. 
De viktigaste är Brahma, som har skapat världen, Vishnu, som upprätthåller 
den, och Shiva, som förstör den. Vishnu är gift med kärleksgudinnan Lakshmi, 
och Shiva är gift med dödsgudinnan Kali. Deras son Ganesha, med 
elefanthuvud, är den kanske populäraste av gudarna. 

 

Yoga [uttalas jå´ga] förekommer inom den indiska religionen hinduism. Yoga är 
ett antal övningar för att befria den mänskliga anden, eller själen, från dess 
fängelse i kroppen och i världen. De mest kända yogaövningarna handlar om att 
kontrollera kroppen och utförs så att man intar ett antal olika kroppsställningar. 
Även meditation, där man försjunker djupt i tanken på en enda sak, ingår i yoga. 
Yoga som fysisk och psykisk träning, utan direkt koppling till religionen, 
förekommer också i Europa.  

Kastväsen, indiskt system för social struktur och rangordning av grupper.  
Visst arbete, särskilt sådant som förknippas med döda djur, anses orent. 
Människan föds in i en kast och kasttillhörigheten bestämmer enligt traditionen 
yrke, äktenskapspartner, umgänge och levnadsvanor, rättigheter och 
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skyldigheter. Varje kast har sin uppgift och plats i hierarkin. För individen kan 
plikttrohet i kasten medföra återfödelse i en högre kast. De "oberörbara" 
(felaktigt kallade "kastlösa"; står längst ner på stegen. De fyra huvudkasterna 
(varna-färg) nämns i en skapelseberättelse: präster, krigare, köpmän och 
hantverkare/bönder.  

 

Om [o:m], oå eller auå (sanskrit; au motsvarar alfa och omega, dvs. det 
omfattar allt. Helig stavelse, nyttjad i Indien. Det är ofta första ledet i ett mantra. 
Den används för att inleda riter och har en helgande och välsignande innebörd. 
Den uttrycker brahman, enheten bortom all föränderlighet och mångfald. 

 

 

 

Den hinduiska kalendern kombinerar solår och månår, så att 
tolv månader om vardera 30 dagar vart femte år fylls ut med en skottmånad, 
som undantas från festräkningen. Högtiderna tillhör alltså månåret, där varje 
månad är uppdelad efter månens tilltagande och avtagande. Tiden från nymåne 
till fullmåne kallas då den ljusa hälften, den återstående tiden är den mörka. I 
södra Indien räknar man årets början från ungefär mitten av mars, i norra 
Indien från oktober. Lokala variationer i kalendern kan förekomma. 

Den berömda vagnvallfartsfesten Rathayatra i Puri firas till ära för Krishna 
(Vishnu) som "Världens herre". Den går av stapeln på den andra dagen under 
den ljusa hälften av månaden Ashadha (ung. juni-juli). Då dras de tre 
trästatyerna av Krishna och två andra gudomligheter (hans bror och syster) 
genom stadens gator av tusentals hängivna dyrkare. 

Indiens många gudar och gudinnor har på liknande sätt egna fester med inslag 
av folkliga riter av ålderdomlig art. Pilgrimer med ofta skilda religiösa traditioner 
deltar gemensamt liksom det lokala prästerskapet. Under den mörka hälften av 
månaden Phalguna (februari-mars) firas Maha-Shivaratri ('den stora 
Shivanatten') med fasta och vaka. Vid fullmånen i följande månad äger den 
muntraste av alla fester i Indien rum, Holi. Krishnas lek med herdar och 
herdinnor utgör bakgrunden; lusteldar och skämt med färgstoff och färgat 
vatten ingår i detta karnevalsfirande. Krishnas födelse (i augusti-september) 
tillhör också festkalendern. En av de stora höstfesterna utgörs av Dashahra ('tio 
dagar', i september-oktober), som firas i stora delar av Nordindien genom 
uppförande av skådespel om Rama (Ramlila). Festen förbinds också med 
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gudinnan Durga och firas som Navaratri ('nio nätter') eller Durga-puja. 
Framför allt i Bengalen förs då gudinnans bildstod i parad och kastas i ett 
närbeläget vatten. Den andra stora höstfesten (i oktober-november) är Dipavali 
eller Diwali ('ljusknippen'), då alla hus, gator och torg upplyses med lyktor. 
Festen förbinds framför allt med gudinnan Lakshmi, men också med Krishna 
(Govardhan-puja).  

 

Judendom är den äldsta av de tre religioner som tror på en enda Gud. De båda 
andra är kristendom och islam. Judendomen är judarnas religion, men man kan 
vara jude utan att tro på Gud. Judar, och därmed judendomen, finns i många 
länder i världen, även Sverige. Judar firar sin gudstjänst i synagogan. 
Gudstjänstspråket är hebreiska, men prästen, rabbinen, kan tala till församlingen 
även på landets språk. 

Den judiska gudstjänsten 
I synagogan bär alla män något på huvudet, oftast en liten rund mössa som 
kallas kippa. Strängt religiösa judar bär huvudbonad även utanför synagogan. 
Gudstjänsten består huvudsakligen av att man läser ur Tora, Lagen. Det är 
detsamma som de fem Moseböckerna i Bibeln. Oftast läser någon vanlig 
församlingsmedlem, inte rabbinen. Däremot sjunger rabbinen, utan 
ackompanjemang. Orgel finns vanligen inte i synagogor. Men egentligen behövs 
ingen rabbin. För att hålla gudstjänst krävs bara att tio judiska män kommer 
samman. 

Judendomen har många helger. Till de viktigaste hör nyårsdagen och 
försoningsdagen. Den judiska påsken firas till minne av israeliternas uttåg ur 
Egypten. Helgen chanukka firas ungefär samtidigt som den kristna julen men 
har en helt annan bakgrund. 

Judiska seder och bruk 
Vill man leva som en religiös jude är det en mängd seder och bruk som man 
måste iaktta. Även de som inte är troende kan hålla fast vid åtminstone somliga 
av reglerna. 

En judisk pojke ska omskäras, det vill säga få förhuden på penis bortskuren, när 
han är åtta dagar gammal. När han är 13 år blir han bar mitzva och upptagen i 
församlingen. Det liknar lite konfirmationen i kristna kyrkor. En flicka blir bat 
mitzva när hon är 12. Den judiska veckohelgen, sabbaten, pågår från 
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solnedgången fredag kväll till solnedgången lördag kväll. Under sabbaten får 
man inte utföra något arbete. Det finns bestämda regler om vad man får och 
inte får äta. Det som är tillåtet kallas kosher. Förbjudet är bland annat griskött 
och skaldjur. 

Judendomens historia 
Bibeln berättar om Josef och hans bröder som hamnar i Egypten och blir 
stamfäder för det israelitiska folkets tolv stammar. I Egypten blir folket slavar, 
men de lyckas lämna Egypten under ledning av Moses och så småningom ta sig 
till det land som Gud har lovat dem: de nuvarande Palestina och Israel. Det finns 
nog inte så mycket verklighet i detta, men berättelsen säger något viktigt om 
den judiska religionen: judarna är Guds utvalda folk och Israel är deras utlovade 
land. Religionen fick fastare form när det judiska folket för 2 500 år sedan var 
bortfört till Babylon. Vid den tiden kom den judiska Bibeln till. Den är densamma 
som de kristnas Gamla Testamentet. 

Under de senaste 2 000 åren har judarna levt spridda i många länder, men 
religionen har inte förändrats mycket. Den tillämpas dock olika strängt av olika 
grupper. Ortodoxa judar lever helt efter Toras regler. De klär sig på ett särskilt 
sätt och umgås mest med varandra. De flesta judar nuförtiden menar däremot 
att lagreglerna kom till i en helt annan tid 
och inte behöver följas 
bokstavligen. 

Gudstjänstfirande judar med en helig 
skriftrulle vid klagomuren i Jerusalem. 

 

 

Moses, eller Mose, är en av de stora gestalterna i den bibliska historien. Han 
framstår där som skapare av den religion som senare utvecklades till 
judendomen. Men det är osäkert om han verkligen har funnits. 

Bibeln berättar att Moses sattes ut i en vassbåt i Nilen och räddades av Faraos 
dotter. Moses tillhörde det israelitiska folket som hölls som slavar i Egypten. I 
en brinnande buske mötte han Gud, som gav honom i uppdrag att befria 
israeliterna och leda dem till det land som Gud lovat dem. Moses gick till Farao 
och krävde att de skulle få lämna Egypten. Farao vägrade, men då sände Gud 
svåra plågor över landet. Till slut gav Farao med sig. Israeliterna gav sig i väg. 
Vid Röda havet delade sig vattnet och släppte fram folket. De förföljande 
egyptierna dränktes däremot. 
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I Sinaiöknen på andra sidan Röda havet irrade sedan israeliterna omkring i 40 år 
innan de äntligen kunde ta det utlovade landet i besittning. Under tiden hade 
Moses av Gud fått tavlorna med tio Guds bud och en mängd andra lagregler. 
Moses själv kom aldrig in det nya landet. Han fick bara se det från håll, på 
berget Nebos topp. Sedan dog han. Berättelserna om Moses, uttåget ur Egypten 
och ökenvandringen och lagarna som Gud gav folket står i Andra till Femte 
Moseböckerna i Bibeln. 

Kosher är det som är tillåtet enligt den judiska religionens regler. Det handlar 
speciellt om vad man får äta. Griskött, skaldjur och blodmat är helt förbjudet. 
Nötkött är kosher bara om djuret har tappats på blod innan det slaktas. Kött får 
inte tillagas tillsammans med mjölk eller grädde. Det finns flera andra regler. 
Strängt religiösa, ortodoxa, judar är mycket noga med att bara äta koshermat, 
men de flesta tillämpar reglerna bara delvis eller inte alls. 

Kristendomen präglades från början av den judiska miljö där den framträdde. 
Både judendomen och kristendomen har sin historia intimt förknippad med 
Bibeln – dess Gamla och Nya Testamente (G.T. resp. N.T.). Tiden fram till ca 
år 100 brukar man kalla apostlatiden eller urkyrkans tid. Under denna tid kom 
nästan alla de nytestamentliga skrifterna till. Från att ha uppfattats som en judisk 
sekt framstod kyrkan från 90-talet som en från judenheten skild gemenskap.  

Kristendom är en religion som utgår från att Jesus var Kristus, Guds son och 
världens frälsare. Kristendomen grundades inte av Jesus själv, som var jude. 
Den växte fram så småningom genom att Jesus apostlar (elever) började predika 
och sprida hans lära även för andra än judar. Den viktigaste tidiga förkunnaren 
var Paulus.  

Den kristna läran 
Liksom judar och muslimer tror kristna bara på en Gud. Men eftersom Gud 
visar sig också i sin son Jesus och som "helig ande" talar man inom 
kristendomen om "treenigheten": Fadern, Sonen och den heliga Anden. 
Kristendomens Gud är en kärleksfull far. Han älskar alla människor och vill att 
människorna ska älska varandra. Det starkaste provet på Guds kärlek är att han 
lät sin egen son, Jesus Kristus, lida och dö för människornas skull. Genom sin 
död har Jesus försonat människorna med Gud och frälst världen. 

En sådan här kärlekslära borde leda till tolerans mot dem som tänker 
annorlunda, men så har inte alltid varit fallet. I många fall där kyrkor har växt 
sig mäktiga har de tvärtom straffat oliktänkande mycket hårt. Så kallade kättare, 
som förnekade kyrkans lära, kunde till och med brännas på bål. Inte minst 
judarna har förföljts hårt i många länder och under långa tider. 
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Kristendomen växte snabbt i medelhavsområdet och slog ut de gamla grekiska 
och romerska religionerna. Under medeltiden blev den katolska kyrkan den 
starkaste maktfaktorn i västra Europa. Kungar och kejsare var tvungna att hålla 
sig väl med kyrkan. Först med reformationen på 1500-talet började kyrkans 
makt minska. 

Kristendomen är i dag den största religionen. Ungefär en tredjedel av världens 
befolkning beräknas vara kristen. Men de kristna är uppdelade i många olika 
kyrkor och samfund. Det finns romerska katoliker, grekiskt ortodoxa, ryskt 
ortodoxa och olika protestantiska samfund. Svenska kyrkan tillhör den 
evangelisk-lutherska riktningen inom protestantismen. Från protestantiska 
statskyrkor har många frikyrkor brutit sig loss, till exempel baptismen och 
pingströrelsen. 

Bibeln är en samling texter som utgör den heliga skriften för judendomen och 
kristendomen. Ordet bibel kommer av ett latinskt ord som betyder böcker, och 
Bibeln består just av flera böcker. Den judiska Bibeln kallas Tanak, och vissa 
böcker finns både i Tanak och i den kristna Bibeln. 

Den kristna Bibeln delas in i Gamla Testamentet och Nya Testamentet. Gamla 
Testamentet innehåller samma böcker som den judiska Tanak, men de står i en 
annan ordning. Dessutom finns ett tillägg till Gamla Testamentet som många 
kristna trossamfund använder. De böckerna kallas ibland apokryfer. Gamla 
Testamentet handlar mest om Israels folk, alltså judarna. Nya Testamentet 
handlar främst om Jesus och om de första kristna. Det har tagit många hundra 
år att sammanställa Bibeln.  

De böcker som finns i Bibeln är kristendomens kanon och de i Tanak är 
judendomens kanon. Kanon betyder att man har bestämt att de här böckerna är 
de viktigaste och att de ska vara grunden för det man tror på. De kristna 
samfunden är inte riktigt överens om vilka böcker som ska ingå i kanon. 

Gamla Testamentet/Tanak 
 

Berättande skrifter är bland annat Moseböckerna, Samuelsböckerna och 
Kungaböckerna. De här texterna berättar om judarnas historia och tar också 
upp lagar och regler. I Tanak heter Moseböckerna Tora, vilket betyder Lagen. 

Poetiska skrifter innehåller dikter, böner och psalmer men också ordspråk och 
andra texter som handlar om att leva på ett klokt sätt. 

Profetböckerna berättar om profeter och vad de sagt och gjort. I Gamla 
Testamentet står profetböckerna sist, men i Tanak står de i mitten. Tre av 
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böckerna, nämligen Jesaja, Jeremia och Hesekiel, brukar kallas de tre stora 
eftersom var och en av dem fyllde en hel bokrulle. De övriga tolv 
profetböckerna fick plats på en enda rulle och kallas därför tolvprofetboken. 
Daniels bok handlar bland annat om de dödas uppståndelse. 

Nya Testamentet 
 

De fyra evangelierna inleder Nya Testamentet. De handlar om Jesus liv, död 
och uppståndelse. 

Apostlagärningarna berättar om hur Jesus budskap spreds och hur kyrkan 
uppstod. 

Breven, som också kallas epistlarna, är brev från Paulus och andra kristna 
ledare till olika församlingar och personer. 

Uppenbarelseboken handlar om hur världen ska gå under och en ny värld 
skapas. 

Jesus, Jesus från Nasaret, är kristendomens viktigaste person. Han kallas också 
Jesus Kristus. Enligt kristendomen var han Guds son, det vill säga Gud som blev 
människa. Han levde med människorna på deras villkor och dödades, men han 
uppstod från de döda och blev levande. 

Det mesta man vet om Jesus är det som står i evangelierna i Bibeln, särskilt i 
Matteusevangeliet, Markusevangeliet och Lukasevangeliet. Evangeliernas 
författare vill inte i första hand berätta om Jesus som historisk person utan 
beskriver hans liv utifrån att de tror att han uppstått. Jesus nämns också av 
några judiska och romerska författare. 

Troligen föddes Jesus någon gång mellan år 4 före Kristus och år 6 efter 
Kristus. Han avrättades någon gång mellan år 26 och 36 efter Kristus. 

Jesus vandrade runt i Galileen i norra Palestina, antagligen under två eller tre år. 
Han besökte också Jerusalem några gånger. Jesus undervisade och predikade, 
alltså höll tal, på sina vandringar. Han undervisade ofta med hjälp av liknelser, 
det vill säga korta berättelser. Jesus botade dessutom sjuka på ett sätt som 
väckte mycket uppmärksamhet och utförde andra underverk, bland annat gick 
han på vattnet. Jesus budskap handlade främst om Guds rike. Gud ska rädda 
världen, krossa all ondska och alla orättvisor och befria människor. Jesus 
berättade att det skulle ske snart och att han själv var början på den stora 
förändringen. Han uppmanade folk att vända sig till Gud. 
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Jesus utgick från judarnas lagar men menade att Gud ställde ännu större krav. 
Kärleken till Gud och till andra människor gäller alltid och på alla sätt – det finns 
inga undantag. Jesus hade många motståndare bland judarna som ansåg att han 
bröt mot Guds lag. Enligt evangelierna visste Jesus att han skulle bli dödad när 
han kom till Jerusalem för sista gången. Han bad Gud att få slippa att lida och 
dö, men lydde ändå Gud. Han försökte inte använda sin makt för att stoppa det 
som skulle hända. Judarnas högsta råd dömde Jesus för att han var en falsk 
Messias, och romerska soldater korsfäste honom. 

På tredje dagen efter korsfästelsen blev hans anhängare övertygade om att Jesus 
grav var tom och att han uppstått, alltså blivit levande igen. Enligt evangelierna 
mötte de Jesus flera gånger innan han till slut steg upp till himlen. 

Många människor följde Jesus på hans vandringar. Han valde ut tolv personer 
som han kallade apostlar och som han undervisade. Han gav dem uppdraget att 
sprida budskapet om Guds rike. Apostlarna och andra tolkade det som hände 
och ansåg att Jesus var Guds son och Messias, den frälsare som Gud lovat att 
sända. 

I Paulus brev i Bibeln till de kristna församlingarna tolkar Paulus vad Jesus död 
och uppståndelse betyder, och detta är grunden till kristendomens lära om 
frälsning och försoning.  
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De fem världsreligionerna 
 
 
Material:  En femhörning/Pentagon där de fem världsreligionerna är 

presenterade..  
 Till varje religion finns det ett set kort 9*5,5cm frågekortsspelet 

:med fråga – svar. 
 Tillhörande berättelsekort samt ord och begrepp som är centrala för 

varje religion. Judendomen är vit, Kristendomen är blå, Islam är 
grön, Buddhismen är röd och Hinduismen är gul. Det finns 
bilder/symboler till varje religion. Karta över de fem 
världsreligionerna. En A4 med likheter och skillnader över de tre 
monoteistiska religioner. En A4 med sammanställning av de fem 
världsreligioner. En A4 med övning att koppla en religion till ett 
bestämt geografiskt område. En A4 med skillnader mellan de tre 
riktningar inom kristendomen. Karta över buddismens utspridning. 
Karta över Indien och viktiga hinduistiska platser. En A4 över 
judendomens, kristendomens och islams historieuppfattning. 
Hinduismens och buddismens världsuppfattning.  

 
Syfte:  Att få eleven uppmärksam på att det finns olika religioner i 

världen. 
 Få en insikt och intresse för de fem världsreligionerna. 
 Att väcka ett intresse hos eleven för andra religioner, hur man lever 

och ser på livet i andra religioner. 
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Att öka förståelse av traditioner och kulturer i andra religioner. 
  
Skolverket: ”ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser 
och trosuppfattningar i några världsreligioner samt om grundtankar 
och uttrycksformer i några andra livsåskådningar”. 

 
 

Presentation:  Läraren läsberättar från faktakorten om varje religion. Diskutera 
sedan med eleverna kring bilderna och symbolerna. Samtala om de 
religioner som finns presenterade i klassen. Resonera även om 
högtider, vilka firas och varför. Samtala om uppkomsten av de olika 
religionerna. Nämn skillnader och likheter i de olika religionerna. 
Titta i en atlas, vilka religioner hittar man i de olika världsdelarna. 
Eleverna kan para ihop rätt bild med rätt religion. Detta kan 
utvecklas genom att eleverna redogör för varje bild. När eleverna 
har bekantat sig med religionerna så kan de utmana varandra genom 
att spela frågekortsspelet (korten med fråga – svar). Här kan man 
arbeta ämnesintegrerat med religionerna: symbolerna inom 
matematiken men även trafiken, kulturen - de olika kulturarven, 
geografi- samtala om länderna, hemkunskapen - tillaga mat som äts 
vid de religionernas högtider, svenska - skriva berättelse, läsa texter 
och hålla föredrag, slöjd- tillverka symboler, sy kläder mm.  

 
 
Felkontroll:  Läraren och materialet.  
 
 
  
 
 
Exempel på material:  
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