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Världsreligioner och andra religioner 
 

Det finns många olika religioner i världen.  

Fem religioner brukar kallas för världsreligioner.  

Det är judendomen, kristendomen, islam,  

hinduismen och buddhismen. 

 

De kallas världsreligioner för att de finns i stora  

delar av världen. Alla utom judendomen har  

dessutom väldigt många anhängare.  

 

 

Våra fem världsreligioner 
 

Världsreligionerna kan delas in i två grupper.  

 

Den ena gruppen är judendomen, kristendomen  

och islam. Dessa religioner har mycket gemensamt.  

De brukar kallas Abrahams barn eftersom alla tre  

religionerna anser att en man, som hette Abraham,  

var deras stamfader. Stamfader betyder en förfader  

som ens släkt kommer från. 

 

Den andra gruppen är hinduismen och buddhismen. 

Även dessa båda religioner har många likheter. 

 

 

Andra religioner 
 

Det finns många andra religioner förutom de fem  

världsreligionerna. Här kan du läsa om några av dem. 

 

Shintoism – en mycket gammal religion i Japan 

 

Sikhism – en religion, som grundades av indiern  

Guru Nanak. En guru är en indisk andlig ledare. 

 

Lamaism – är en form av buddhism, som finns i den  

del av Kina, som heter Tibet. Lamaismens högste  

ledare kallas Dalai lama.  

Han var Tibets statsöverhuvud fram till 1959,  

då Kina ockuperade Tibet. 

 

 

judendom – Davidsstjärnan 

efter judarnas mest älskade 

kung som hette David  

kristendom – för att Jesus 

blev korsfäst  

islam – månen och stjärnan  

- för att de precis som islam 

kan vägleda människan 

hinduism – en helig stavelse 

i det gamla språket sanskrit, 

uttalas OM eller AUM 

buddhism – ett hjul med  

åtta ekrar, visar på Buddhas 

åttafaldiga väg 



 

Naturreligioner 
 

Några religioner brukar kallas för  

naturreligioner. De har ingen grundare 

och inga heliga böcker. Men de har ofta 

många berättelser, som muntligt förts  

vidare från generation till generation.  

 

Som det hörs på namnet finns  

naturreligioner hos människor, som lever 

nära naturen. Naturens krafter uppfattas 

som gudomliga, och det gäller för människan 

att leva i harmoni med naturen. 

 

Naturreligioner är vanliga i Afrika, Amerika 

och runt polcirkeln. Den samiska religionen 

är en naturreligion. 

Kopieringsunderlag Tengnäs Läromedel Art nr 417 

ENKEL Religionskunskap            3 

Samisk religion är en naturreligion. 

Bilder visar några samer utanför sin 

kåta i Norge runt år 1890.  

Kan du svara på dessa frågor? 

1. Vad brukar man kalla viktiga frågor om livet? _______________________________ 

2. Vad kallas en person som inte tror på Gud? ________________________________ 

3. Vilka tre religioner brukar kallas Abrahams barn? ____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Varför kallas de så? ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. I vilket land finns shintoismen? __________________________________________ 

6. Vem är lamaismens högste ledare? ______________________________________ 

7. Skriv de fem världsreligionernas namn vid rätt symbol. 

 

 

 

 

_____________  _____________  _____________  _____________  _____________ 
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Kristendomens Gud enligt  

konstnären Michelangelo 

Gud och gudar 
 

De flesta människor anser, att det är alldeles 

omöjligt att beskriva Gud med ord. De tänker 

sig inte Gud som någon person, utan kanske 

mer som en god makt, som vi människor inte 

riktigt kan föreställa oss.  

 

Därför liknar man Gud vid olika saker, som 

man känner till. Ibland liknas Gud vid en  

far eller en mor, som beskyddar människorna 

och vill dem väl.  

Ibland säger man, att Gud är kärlek. 

Inom islam säger man  

"Gud är större", och då  

menar man, att vad vi  

människor än kan föreställa 

oss, så är Gud större. 

 

Större makt 
 

De olika religionerna använder 

olika ord för denna ”större makt”. 

 

De kristna säger Gud. 

 

Judarna skriver JHWH.  

Det kan uttalas Jahve och är 

hebreiska. Men de flesta judar 

anser att namnet är så heligt, att 

det inte bör uttalas. 

 

Muslimerna, de som har islam 

som religion, säger Allah.  

Det är det arabiska ordet för Gud. 

 

Hinduerna har många olika  

gudabilder. De viktigaste är 

Vishnu, Shiva och Brahma. 

Hinduismens gud Shiva 

Hinduismens gud Brahma 

Hinduismens gud Vishnu 
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Poseidon var havsguden i 

den grekiska mytologin. 

Monoteism och polyteism 
 

Ordet monoteism betyder tron på en enda Gud.  

 

Polyteism betyder tron på flera gudar. 

 

För över 2 000 år sedan var den grekiska och  

romerska mytologin stora i antikens Grekland 

och i Romarriket. I dessa mytologiska berättelser 

fanns det gott om olika gudar. Den grekiska och 

romerska mytologin var polyteistiska religioner. 

 

Judendomen, kristendomen och islam  

är däremot monoteistiska religioner. 

 

Det får man säga att hinduismen också är,  

även om man kan se bilder av många olika  

gudar i hindutemplen.  

 

De flesta hinduer menar, att de olika  

gudarna bara vill visa olika sidor hos  

en enda gudomlig makt. 

 

Det är precis som, att du på samma gång  

kan vara son eller dotter, bror eller syster,  

du kan vara klasskamrat, bästis, skolelev,  

barnbarn, fotbollsspelare, dansare eller  

något annat.  

Men ändå är du ju bara en person. 

Är buddhismen ingen religion? 
 

Buddha var inte någon gud, och för  

honom var gudarna inte viktiga .  

De betydde inte något för människorna.  

 

Därför skulle man kunna säga, att  

buddhismen egentligen inte är en  

religion, utan en livsåskådning. 

Staty av Buddha 



 

Kan du svara på dessa frågor? 

1. Vilket är judarnas namn på Gud? ____________________________________ 

2. Vilket är muslimernas namn på Gud? _________________________________ 

3. Vilket är de kristnas namn på Gud? ___________________________________ 

4. Vad menar man inom islam när man säger att ”Gud är större” ? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Nämn några gudabilder inom hinduismen. _____________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Vad menas med att en religion är monoteistisk? _________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Vad menas med att en religion är polyteistisk? __________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. Vilka religioner vet du är monoteistiska? _______________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Varför är inte hinduismen en polyteistisk religion när man faktiskt kan se flera 

olika gudabilder i deras tempel? _______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

10. Varför kan man säga att buddhismen egentligen inte är en religion utan en 

livsåskådning? _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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