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BEDÖMNINGSSTÖD I RELIGIONSKUNSKAP I ÅRSKURS 4-6

Heliga byggnader

Uppgift 1a

Inom världsreligionerna finns heliga byggnader.

Para ihop rätt helig byggnad med rätt religion genom att dra streck.

 

synagoga

moské

kyrka
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Heliga byggnader

Uppgift 1b

Para ihop rätt påstående med rätt helig byggnad inom de abrahamitiska religionerna 
genom att skriva byggnadens namn - kyrka, moské eller synagoga - i den tomma rutan 
efter påståendet.

Påstående Helig byggnad

1. Inuti byggnaden finns bönemattor på       
    golvet.

2. Krucifixet är en viktig symbol som ofta 
    återfinns i byggnaden.

3. I byggnaden finns ett skåp där de 
    heliga Torarullarna förvaras.

4. I byggnaden finns det ofta en menora   
    som är religionens äldsta symbol.

5. I byggnaden finns en nisch som pekar 
    ut riktningen mot den heliga staden.

6. När det är dags för bön meddelar man 
    det från en minaret.

7. Byggnaden har ett klocktorn som man 
    ringer i innan högmässan.

8. Lördagen är en viktig dag då många  
    besöker den heliga byggnaden.
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Heliga byggnader

Uppgift 2

En likhet mellan de tre abrahamitiska religionerna är att de har heliga byggnader som 
man kan besöka.
 
Ge flera exempel som förklarar vilka religiösa anledningar det kan finnas till att 
människor besöker de heliga byggnaderna.
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Ritualer och levnadsregler

Uppgift 3

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

Påstående

Stämmer 
med 

kristen-
dom

Stämmer 
med 
islam

Stämmer 
med 

juden-
dom

Stämmer 
med alla 
religion-

erna

Stämmer 
inte med 
någon av 
religion-

erna
1. Man ber till sin Gud.

2. En kippa kan användas när 
    man går in i den heliga 
    byggnaden för att visa respekt 
    mot Gud.

3. Innan ett besök i den heliga 
    byggnaden brukar besökaren
    rena sig genom att tvätta 
    händer, fötter och ansikte.

4. Genom konfirmationen 
    bekräftas dopet, man har då
    fått lära sig mer om sin tro och
    hur man ska leva.

5. Ett viktigt mål är att besöka
    den plats där Abraham sägs ha 
    byggt ett tempel. Där ska man
    gå sju varv runt en helig 
    byggnad.
6. Man badar i den heliga floden 
    Ganges för att rena sig från
    synd.
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Jerusalem

Uppgift 4

Jerusalem är en helig stad för kristna, muslimer och judar. 

Ge ett exempel för varje religion som förklarar varför 
Jerusalem är en helig stad för dessa religioner.

Tänk på
• Har det hänt något viktigt i Jerusalem 

som har med religion att göra?
• Finns det någon betydelsefull religiös 

person som har gjort något speciellt i 
Jerusalem?

• Finns det någon speciell byggnad i 
      Jerusalem som har med religion att    
      göra?

Kristendom:

Judendom:

Islam:
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Ritualer och levnadsregler

Uppgift 5

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

Påstående
Stämmer 

med 
kristen-

dom

Stämmer 
med 
islam

Stämmer 
med 

juden-
dom

Stämmer 
med alla 
religion-

erna

Stämmer 
inte med 
någon av 
religion-

erna
1. När man ber om förlåtelse gör 
    man det till en Gud.

2. Om du gör goda gärningar         
    i detta liv kan du återfödas i en
    bättre kast i nästa liv.

3. Söndagen, som är den stora 
    gudstjänstdagen, firas bland  
    annat för att Gud skapade 
    världen på sex dagar och vilade 
    den sjunde.
4. Under våren firas en högtid, där  
    man bland annat äter ojäst 
    bröd, för att folket befriades 
    från slaveriet i Egypten.

5. När man ber vänder man sig
    mot födelsestaden för 
    religionens störste profet.
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Bönen

Uppgift 6

Bönen är en viktig handling inom både islam och kristendom. 

Resonera om likheter och skillnader mellan den muslimska bönen och 
den kristna bönen, genom att ge exempel. 

Tänk på
• När ber man?
• Hur ber man?
• Varför ber man?

Gemensamt för den kristna och muslimska bönen:

Utmärkande för den kristna bönen: Utmärkande för den muslimska bönen:
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Religiösa uttryck och centrala tankegångar

Uppgift 7

Skriv rätt begrepp i frågan till respektive svar. 
Välj bland begreppen i rutan.

förlåtelse Messias förbundet bergspredikan  halal      Koranen

 kosher  den gyllene regeln tio Guds bud   vallfärden treenigheten

Fråga Svar

1. Vad är _________________________? En resa som den troende bör göra någon 
gång under livet till en helig plats.

2. Vad är _________________________?
Något som är bra och tillåtet, till exempel 
att ta hjälp av de fem pelarna i sin tro 
eller att äta mat som är slaktad på ett 
visst sätt.

3. Vad är _________________________?
När Jesus förklarade hur han tyckte att 
man skulle tolka lagen som människorna 
fått av Gud.

4. Vad är _________________________? Om den troende ångrar en synd kan hen 
be Gud om detta. 

5. Vad är _________________________?
De matregler som är viktiga i religionen, 
till exempel att man inte ska blanda 
kött- och mjölkprodukter.

6. Vad är _________________________?
En samling levnadsregler som Mose tog 
emot vid berget Sinai, som bland annat 
säger att människan inte ska stjäla eller 
ljuga.
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Matregler

Uppgift 8

Inom islam och judendom finns det regler för hur man ska leva sitt liv. 

Resonera om vilka likheter och skillnader som finns vad gäller matregler i dessa 
religioner.

Gemensamt för islam och judendom:

Utmärkande för islam: Utmärkande för judendom:



10 Skolverket 2017

Religiösa uttryck och centrala tankegångar

Uppgift 9

Skriv rätt begrepp i frågan till respektive svar. 
Välj bland begreppen i rutan.

förlåtelse Messias förbundet bergspredikan  halal      Koranen

 kosher  den gyllene regeln tio Guds bud   vallfärden treenigheten

Fråga Svar

1. Vad är _________________________?
En kung som man tror ska komma till 
människorna. Då ska det bli fred och 
man kan leva ett gott liv.

2. Vad är _________________________? Det betyder att Gud visar sig på olika 
sätt; som en far, en son och en ande.

3. Vad är _________________________? En skrift med budskap från Gud som 
Mohammed tog emot av ängeln Gabriel.

4. Vad är _________________________?
En tanke som finns i många religioner. 
Den handlar om att du bör vara mot 
andra människor som du vill att de ska 
vara mot dig. 

5. Vad är _________________________?
Det judiska folket lovar att följa Guds 
regler och ta hand om varandra och 
jorden samtidigt som Gud lovar att 
beskydda dem.
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Högtider och ceremonier

Uppgift 10

Många religiösa högtider och ceremonier innehåller ritualer som är betydelsefulla för de 
troende.

Para ihop begreppen med tillhörande förklaringar. Siffrorna 1-10 skriver du i de tomma 
rutorna. 

1. Offerhögtiden (islam)               2. Försoningsdagen (judendom)    

3. Nattvard (kristendom)              4. Konfirmation (kristendom)      

5. Sabbat (judendom)       6. Fastebrytandets högtid (islam) 

7. Chanukka (judendom)        8. Jul (kristendom)   

9. Bat mitzva och Bar mitzva (judendom)   10. Pesach (judendom)

Kallas även Jom Kippur och är 
den viktigaste religiösa festen 
inom judendomen. Den 
handlar om att förlåta 
varandra. 

Kallas även Eid al Fitr och firas 
direkt efter fastemånaden. 
Bön och att träffa släkt och 
vänner är viktigt.

Firas efter att flickor och 
pojkar fått undervisning i 
Tora i synagogan.

Firas till minne av Jesu 
födelse. Då besöker många 
kyrkan för att bla lyssna 
till evangelietexten.

Firas till minne av att Abraham 
var redo att offra sin egen son 
för att lyda Gud. Firas i slutet 
av vallfärdsmånaden.  

Betyder att den troende 
bekräftar sitt dop och lär sig 
mer om religionen och tron.

Är en vilodag eftersom Gud 
också hade en vilodag när han 
skapade jorden. Många umgås 
med familjen eller 
besöker synagogan. 

Firas till minnet av uttåget ur 
Egypten och handlar om 
folkets befrielse ur en
fångenskap.

Betyder att den troende får ta 
del av bröd och vin, det som 
Jesus och hans lärjungar åt vid 
den sista måltiden. 

Firas till minne av 
tempelinvigningen. Ljusen i 
menoran, den sjuarmade 
ljusstaken, tänds.
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