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Om övningsboken
Övningsbokens uppgifter bearbetar innehållet i
grundboken och ger eleverna utmaningar. För att
underlätta urvalet av uppgifter är de kategoriserade
i sex olika typer.
G  Grundbok. För att besvara frågorna behöver
eleverna använda grundboken.
K  Klurisar. Uppgifter som utmanar eleverna.
Frågeställningarna hör till det aktuella området,
men svaret framgår inte tydligt i grundboken.
I   Internet. Uppgifterna kräver tillgång till internet och uppgifterna har varierad svårighetsgrad.
Ibland är det bara bilder eller filmklipp som ska
visas.
U  Undersök. Ta reda på mer om något genom
att undersöka. Ofta handlar det om eleverna ska
formulera något utifrån sina egna erfarenheter
och värderingar.
D  Diskutera. Diskutera problemställningen i
grupper eller i hela klassen. Eleverna lyssnar på
varandra.
Ö  Ö vningsbok. Informationen till uppgiften finns
på samma sida i övningsboken. Det kan till exempel vara en karta eller en tabell.

Förmågor
Enligt kursplanen är det fem förmågor som ska utvecklas i ämnet religionskunskap. Förhoppningsvis
kan uppgifterna i övningsboken vara till stöd för
det.
(F1) analysera kristendomen, andra religioner och
livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk
inom dessa,
(F2) analysera hur religioner påverkar och påverkas
av förhållanden och skeenden i samhället,
(F3) reflektera över livsfrågor och sin egen och
andras identitet,
(F4) resonera och argumentera kring moraliska
frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
(F5) söka information om religioner och andra
livsåskådningar och värdera källornas relevans och
trovärdighet.
Diagnoser
Det finns diagnoser till nästan alla kapitel. De ger
information om elevernas kunskapsutveckling.
Facit
De skolor som har beställt klassuppsättningar av
grundböcker och övningsböcker kan kostnadsfritt
erhålla ett facit till övningsboken. Mejla förlaget
på info@capensis.se.
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Tankekarta över judendomen
1. D  Här finns en tankekarta över judendomen. Diskutera i klassen hur tankekartan "hänger ihop".
Västra
muren
Davidsstjärnan

Menoran

Jerusalem

Ortodox

Symbol

Konservativ

14
miljoner

Israel

Levnadsregler

Judar

Tolkning
av Toran

Heligt
rum

Synagoga

Isak

Abrahams
grav

Heliga
platser

Inriktningar

Reform

USA

Tempelberget

Templet

Sara

Förbund
Mose

Ritualer

Högtider

Kanaan
Befriade
israeliterna

Sukkot
Jom
Kippur

Bön
Gudstjänst

Utvalda
folket

Toran
Pesach

Rabbin

Hagar

Abraham

JUDENDOM

Ismael

Budorden
- Sinai

Sabbat

Vandring
till Kanaan

2. G  Skriv i rätt tidsordning. Vad hände först (1), vad hände sedan (2) och vad hände sist (3) i varje
uppgift?
a)








Mose

b)

Abraham

Ismael
Isak
Hagar

Befrielse från Egypten

c)

Mose får budorden

Isak

d)








Romarna förstör templet
Fångenskap i Egypten

Sara

e)








Abraham dör

Bar mitzva
Giftermål
Omskärelse
Får ej kopieras

f)

Israeliterna kom till Egypten
Mose får ett uppdrag av Gud
Mose vandrar till Kanaan
Grundbok s. 16-25
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Kristendomens tre stora inriktningar
1. G  
Vilken inriktning av kristendomen är
störst i östra Europa och västra Asien? Sätt
ett kryss på rätt rad.
___ Ortodoxa kyrkor
___ Katolska kyrkan
___ Protestantiska kyrkor
2. G  Vilken är den vanligaste inriktningen i
Sverige?
___ Ortodoxa kyrkor
___ Katolska kyrkan
___ Protestantiska kyrkor
3. G  För vilken inriktning är påven ledare?
___ Ortodoxa kyrkor
___ Katolska kyrkan
___ Protestantiska kyrkor
4. G  Vilken inriktning är störst i Sydamerika?
___ Ortodoxa kyrkor
___ Katolska kyrkan
___ Protestantiska kyrkor

9. G  Vilken inriktning anses ha ändrats minst
sedan kristendomen grundades?
___ Ortodoxa kyrkor
___ Katolska kyrkan
___ Protestantiska kyrkor
10. I  Vad heter den nuvarande påven?
___ Franciskus
___ Donald Trump
___ Benedictus XVI
11. I  Från vilket land kommer den nuvarande
påven?
___ Italien
___ Sverige
___ Argentina
12. I  Vem var den förste påven?
___ Jesus
___ Moses
___ Petrus ( Jesus lärjunge)

5. G  Inom vilken inriktning är Martin Luther
en viktig person?
___ Ortodoxa kyrkor
___ Katolska kyrkan
___ Protestantiska kyrkor

13. I  Det har funnit 263 personer som har
varit påve. Hur många av dem har varit
kvinnor?
___ 0
___ 11
___ 89

6. G  När levde Martin Luther?
___ 1483-1546
___ 1054-1105
___ 1622-1698

14. I  Vad heter mannen på bilden?
___ Petrus
___ Martin Luther King
___ Martin Luther

7. G  Vilken inriktning har sitt centrum i
Vatikanstaten?
___ Ortodoxa kyrkor
___ Katolska kyrkan
___ Protestantiska kyrkor
8. G  Vilken inriktning uppkom under
1500-talet?
___ Ortodoxa kyrkor
___ Katolska kyrkan
___ Protestantiska kyrkor
Grundbok s. 28
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Korsord islam
1

2
3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17
18

19

20

21

24

23

22

25

Vågrätt
5. Berättar vad muslimer tror på
7. Symbol
9. Person som utövar islam
11. Tillåtet
12. Böneledare (shia)
13. Förste profeten
14. Leder bönen i moskén (sunni)
16. Muhammeds födelsestad
19. Land med många muslimer
20. Byggnad i Mecka
22. Fastemånaden
24. Ska göras minst en gång under livet
25. Helig plats i Jerusalem

Grundbok s. 38-47

Lodrätt
1. Görs flera gånger varje dag
2. Haram
3. Viktigaste gudstjänsten
4. Arabiska namnet för Gud
6. Eid al-adha
8. Är Koranen
9. Helig byggnad
10. Den siste profeten
15. Här är Muhammed begravd
16. Torn på moské
17. Här träffade Muhammed ängeln Gabriel
18. Gåva till fattiga
21. Högtid för shiamuslimer
23. Koranens språk
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Diagnos hinduism
1.  Vilket land bor det flest hinduer?
O Kina
O Indien
O Japan

9. Vilka uppgifter har en brahmin?
a) ______________________________________
b) _____________________________________

2.  Vad kallas hinduismens heliga byggnad?
O Moské
O Synagoga
O Tempel

10. Vad menas med reinkarnation (återfödelse)?
_______________________________________

3.  Vad heter guden med elefanthuvud?
O Ganesha
O Lakshmi
O Paravati

_______________________________________
11. Vad kan en hindu göra för att slippa återfödas?

4.  Vad heter ceremonin där pojkar visar att de är
mogna att läsa heliga texter?
O Heliga bandet
O Heliga mannen
O Heliga snöret
5.  Vad kallas det när en död kropp bränns?
O Reinkarnation
O Kremering
O Diwali

_______________________________________
_______________________________________
12. Vad kallas systemet som delar in människor i
olika grupper?
_______________________________________
13. Nämn två regler som en hindu bör följa.
a) ______________________________________

6.  Vad heter den heliga floden?
O Ganges
O Varanasi
O Gandhi

b) _____________________________________
14. Vilka matregler gäller för en hindu?

7.  Vilken hinduisk högtid
visar bilden?
O Diwali
O Holi
O Bhrama

a) ______________________________________

8. Vad måste en person som besöker ett hinduiskt
tempel göra?

a) ______________________________________

b) _____________________________________
15. Vad ska en hindu göra före bönen?

_______________________________________

b) _____________________________________

_______________________________________
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Grundbok s. 48-53

37

Levnadsregler inom buddhismen

__________________________________
2. G  Vad är nirvana?
__________________________________
__________________________________
3. G  Vad har en buddhist för mål med sitt liv?
__________________________________

• Sanning 1

Människan vill
ha mer

• Sanning 2

•

Människan förstår inte
•
varför hon mår dåligt

• Sanning 3

Människan mår
•
inte bra

• Sanning 4

7. G  Skriv ner några levnadsregler som en
buddhist följer.
DEN ÅTTAFALDIGA VÄGEN

tt

Rä

g

in

gn

än

str

an

Rätt levebröd
lan

nd

ha

Rä

t

sik

av

tt

tt

Rä

En ________________ tror på återfö-

Rätt förståelse

__________________________________
de

4. G  Fyll i begreppen på linjerna i meningarna.
nirvana vägen återfödelsen sanningar
buddhist följer förstå

Följa den åttafaldiga
•
vägen

Rätt medvetenhet
Rä
tt
ko
nc
en
tra
tio
n

__________________________________

6. G  Dra streck mellan förklaring och rätt
sanning.

Rätt tal

1. G  Vad betyder återfödelse för en buddhist?

delse. När ________________ upphör

__________________________________

når en buddhist nirvana. Det finns fyra

__________________________________

_________________
iska

behöver

som

en

männ

________________

för

att kunna nå nirvana. Om en buddh

__________________________________
__________________________________

ist ________________ den åttafaldiga

__________________________________

________________ kan han/hon uppnå

__________________________________

________________.
5. I  Leta efter och skriv ner tre regler som
buddhistiska munkar måste följa.
a)

_______________________________
_______________________________

b)

_______________________________
_______________________________

c)

_______________________________
_______________________________
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Fornskandinavisk religion - del 1
1. G  Vad förklarar den fornskandinaviska religionens berättelser?

2. G  Varför offrade människorna till gudarna?
a) ________________________________

a) ________________________________

b) ________________________________

b) ________________________________

3. G  Dra streck från ordet till
rätt plats i bilden.
Yggdrasil •

Dra streck från frågan till rätt plats
4. G  
(svaret) i bilden.
• Var fanns havet?

Särimner •

• Var bodde gudarna?

Valhall •

• Var bodde människorna?

Hugin och Munin •

• Vilket djur mjölkades mjöd ifrån?

Asgård •

• Var låg dödsriket?

Midgård •

• Var bodde jättarna och demonerna?

Midgårdsormen •
Jotunheim •
Helheim •
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Grundbok s. 65-67
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Knep och knåp - en överkursuppgift
1. I    Välj ut en eller flera bilder. Använd sökorden under bilden och berätta för varandra vad ni kommer
fram till.

a) Dalai lama

b) Mahatma Gandhi

c) Pastafarianism

d) Platon och Aristoteles

e) Talet 13

f ) Gospel

g) Sankt Nikolaus (Santa Claus)

h) Fri vilja

i) Ekosofi
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