
Facit 
 

sid 3 

1. Det är när man studerar eller undersöker 

människors religion eller tro.  

2. Religion är tron på en högre makt.  

3. Att man ska visa vördnad för det som  

är heligt.  

4. Det som skiljer sig från det vanliga i livet.  

5. Det kommer från ordet helig. 

6. kult och riter, gemenskap, etik, tro, historia, 

böcker och urkunder. 

7. Kult innebär att man hyllar eller dyrkar nå-

got, medan riterna är handlingar som ingår i 

kulten. 

8. Det är regler, som talar om hur vi människor 

ska uppträda mot varandra.  

9. En historia som berättar hur religionen  

uppstod. 

10. Det är ursprungliga verk eller källor. 

11. Bibeln och Koranen 

 

sid 6 

Läraren rättar. 

 

sid 7 

1. Läraren rättar. 

2. De vill ge svar på livsfrågor.  

3. Religion 

4. Den handlar om att leva livet så gott som 

möjligt, inte bara för sig själv utan lika mycket 

för andra människor.  

5. De tror på återfödelse. 

6. Att det betyder en stor frid. 

7. Läraren rättar.  

8. Det är livsåskådningar som inte räknar med 

någon gud. 

 

sid 10 

1. Kristendom, judendom och islam. 

2. Alla tre religionerna anser att Abraham är 

deras stamfader. 

3. islam - buddhism - kristendom - hinduism - 

judendom. 

4. JHWH, Jahve 

5. Allah 

6. Gud 

7. Vishnu, Shiva och Brahma.  

8. Tro på en gud 

9. Tro på flera gudar 

10. Läraren rättar. 

11. Mose 

12. Jesus 

13. Muhammed 

14. Siddharta Gautama 

15. Den upplyste 

 
 

sid 13 

1. Därför att de heliga böckerna är religionernas  

ursprung och källor  

2. Judendom 

3. Buddhism 

4. Det är människor som menar, att det som står i 

böckerna är Guds ord och att det gäller för alla 

tider . 

5. Läraren rättar.  

6. Läraren rättar. 

7. Shintoism 

8. I Punjab i norra Indien. 

9. en indisk andlig ledare. 

10. Daoism 

11. Tibet.  

12. De har inga heliga böcker. 

13. Samisk religion 

 

sid 17 

1. Judendomen ligger till grund för mycket, för 

både kristendomen och islam, vilka är de två 

största religionerna i världen.  

2. Abraham 

3. Kanaans land  

4. Gud lovade Abraham att Kanaans land skulle 

tillhöra honom och hans efterkommande. 

5. Eftersom de härstammar från Ismael, som var 

Abrahams son med tjänstekvinnan Hagar. 

6. Efter Abrahams barnbarn Jakob, som av Gud 

fick namnet Israel. 

7. Därför att Josef, som bodde i Egypten, lät sina 

bröder med familjer bosätta sig i Egypten. 

8. Mose var son till en israelisk kvinna, som hade 

lagt Mose i vasskorgen, för att rädda honom  

från att bli dödad av faraos soldater.  

9. Det var faraos dotter, som hittade Mose  

i vassen. 

10. Där fick Mose två stentavlor av Gud.  

11. De tio budorden  

12. Till minnet av patriarken Jakob, som också 

hade namnet Israel. 

13. Sydriket som hette Juda och Nordriket som 

hette Israel. 
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sid 21 

1. Om man inte följde Guds bud, skulle det gå 

illa för israeliterna.  

2. Under fångenskapen i Babylonien. 

3. Tanakh 

4. Gamla testamentet 

5. Palestina 

6. Det var när judarna tvingades flytta från sitt 

land till olika platser i världen. 

7. Som en god och mäktig kung som skulle 

komma och befria dem och sedan skulle det bli 

frid och fred på jorden.  

8. Det är när man hatar judar och anser att  

de inte är lika mycket värda som andra  

människor.  

9. Läraren rättar. 

10. Pogromer 

11. Läraren rättar. 

12. Det är när nazisterna under andra  

världskriget dödade över sex miljoner judar. 

13. Läraren rättar. 

14. Då bodde redan palestinierna i landet. 
 

sid 24 

1. Tanakh  

2. Gamla testamentet  

3. Tora, Neviim och Ketuvim. 

4. De fem Moseböckerna 

5. Jesaja, Amos och Jeremia 

6. Dikter och sånger, men även visdomstexter.  

7. Djurhudar som användes att skriva på. 

8. I den har lärda judiska präster, rabbinerna, 

skrivit ner sina funderingar och tolkningar av 

Tora.  

9. Judisk präst 

10. Sabbat. 

11. En liten mössa som män och pojkar bär i 

synagogan. 

12. Judarnas gudstjänstlokal 

13. Hus för bön och gudstjänst 

14. Under lång tid har många judar kommit till 

Klagomuren, för att visa sin sorg över det  

förstörda templet.  

15. Salomo 

16. Klippmoskén 
 

sid 28 
1. En läkare skär bort lite av förhuden på  
pojkens penis. 
2. Det är de ceremonier som hålls när judiska 
pojkar och flickor har fått undervisning i den 
judiska tron.  
3. För att minnas förstörelsen av Jerusalems 

tempel.  

4. Tillåten mat att äta.  

5. Rosh Hashana 

6. Jom Kippur. 

7. För att minnas hur Mose hjälpte israeliterna 

att lämna Egypten. 

8. För att minnas att judarna besegrade  

grekerna och tog tillbaka templet. 

9. De konservativa följer inte alla regler hårt. 

10. Liberala judar 

11. Att man inte är religiös. 

12. Läraren rättar. 

 

sid 33 

1. Betehem 

2. Josef och Maria 

3. Nasaret 

4. Gamla testamentet 

5. Johannes döpte Jesus och samtidigt hördes en 

röst, som förklarade att Jesus var Guds älskade 

son. 

6. Tolv män som valde att följa med Jesus på 

hans vandringar. 

7. De tillhörde ett judiskt parti, som var noga att 

hålla alla regler i Tanakh. 

8. Därför att Jesus gav människorna syndernas 

förlåtelse, vilket var något bara Gud kunde ge. 

9. Pontius Pilatus. 

10. Jesus blev korsfäst. 

11. En avrättningsplats 

12. Graven var tom och Jesus återuppstådde från 

de döda.  

13. De som trodde att Jesus var Messias, kom  

att kalla sig kristna, samt de som inte trodde att 

Jesus var Messias, vilka fortsatte att tro på  

judendomen.  
 

sid 37 

1. apostlar.  

2. Att lärjungarna skulle gå ut i världen och göra 

alla folk till lärjungar.  

3. Att övertyga andra människor om sin tro  

4. Lärjungarna blev uppfyllda av den heliga  

Anden och började tala främmande språk.  

5. Han ansåg att han inte var värdig att dö på 

samma sätt som Jesus och bad därför om det.  

6. Markus, Matteus, Lukas och Johannes 

7. Han blev den som grundade de allra första 

kristna församlingarna. 

8. De trodde att Jesus var den efterlängtade  

Messias och på grekiska heter Messias istället 

Kristus. Det är därför de kristna kom att kallas för 

just kristna.  

9. Det är människor som dör för sin tro. 

10. Han gjorde slut på alla förföljelser av de 

kristna. Till sist blev Konstantin själv kristen.  

11. Den romersk katolska kyrkan och  

den ortodoxa kyrkan. 
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sid 42 

1. Bibeln.  

2. Nya testamentet.  

3. Glatt budskap. 

4. Den berättar om hur Jesus lärjungar, eller 

apostlar, spred budskapet om Jesus som en 

frälsare.  

5. Paulus. 

6. aposteln Johannes. 

7. En trosbekännelse är en text,  

som sammanfattar tron.  

8. Fadern, Sonen och den helige Anden.  

9. När Jesus dör på korset, räddar han  

människorna och när Jesus sedan uppstår från 

döden, visar han att döden kan besegras. Den 

som tror på Jesus, kommer att bli frälst och  

få ett evigt liv.   

10. En person som reser till en helig plats.  

11. vuxendop.  

12. Att man bränner de döda.  

13. Att den döde begravs i jorden i en kista. 

14. Det är en förberedelse till jul. 

15. Det är dagen då Jesus uppstod från de 

döda. 

16. Till minne av dagen då lärjungarna  

blev uppfyllda av den heliga Anden och  

började tala främmande språk.  

 

sid 46 

1. Katolska kyrkan, ortodoxa kyrkor och prote-

stantiska kyrkor.   

2. Vatikanstaten - kurian. 

3. Kardinalerna 

4. Att inte gifta sig och att inte ha sex. 

5. Munkar och nunnor. 

6. Maria, Jesus mor. 

7. Dopet, boten, nattvarden, konfirmationen, 

äktenskapet, prästvigningen, samt de sjukas 

smörjelse.  

8. Patriark 

9. En vägg som avdelar en ortodox kyrka, som 

är fylld med ikoner (bilder). 

10. Mysterier 

11. Martin Luther 

12. Han protesterade mot avlatsbrev, munkar 

och nunnor i kloster, helgon, påvar, samt  

sakramenten. 

13. Det var brev man kunde köpa, som enligt 

kyrkan skulle ge människorna förlåtelse. 

14. Reformationen 

15. Evangelisk-luthersk kyrka 

16. Ärkebiskopen av Canterbury 

sid 51 

1. Abrahams son och muslimernas stamfader. 

2. Allah. 

3. muslim.  

4. Muhammed. 

5. Koranen. 

6. År 570 i Mekka 

7. Ängel gav Muhammed i uppdrag av Gud att bli 

hans profet. 

8. Det ängel Gabriel berättadxe för Muhammed 

blev Koranen.  

9. underkastelse 

10. Den som underkastar sig. 

11. De rika köpmännen blev oroliga att pilgrimer-

na inte skulle komma mer och att de skulle förlora 

inkomster från dem, som brukade komma till 

Mekka.  

12. Därför att Muhammed blev härskare i staden 

och då bytte den namn till Medina, som betyder 

profetens stad. 

13. Det år då Muhammed flydde till Jatrib/Medina. 

14. Strax innan han dog.  

15. Moské 

16. Kalif 

17. Spanien 

18. det Osmanska riket 

 

sid 55 

1. suror. 

2. 114 

3. Det som ängeln Gabriel berättade för  

Muhammed blev texterna i Koranen. 

4. Griskött och alkohol.  

5. en lång klädnad som täcker hela kvinnans 

kropp. 

6. Sunna 

7. När ett lands lagstiftning rättar sig efter  

Koranen. 

8. Trosbekännelsen, bönen, allmosan, fastan och 

vallfärden. 

9. Det finns endast en Gud och Muhammed är 

hans profet.  

10. en gåva till fattiga, sjuka eller andra som  

behöver hjälp. 

11. Ramadan - att man ska låta bli att äta så 

länge solen är uppe.  

12. en resa till en helig plats.  

13. Det är en fyrkantig byggnad, som är täckt 

med ett svart täcke, där muslimernas  

trosbekännelse är broderad i guld.  

14. Det ett högt torn, varifrån alla bönetiderna 

ropas ut.  

15. fredag 
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sid 59 

1. sju dagar gammal.  

2. att man får gifta sig med mer än en person. 

3. Läraren rättar. 

4. Det var den månad som Muhammed fick 

Koranen av ängeln Gabriel. 

5. Id al-fitr 

6. Man äter massor av godis, kakor och god 

mat och barnen får presenter. . 

7. Det är efter att Muhammed flydde från 

Mekka till Medina. 

8. Då ska muslimerna slakta ett får och dela 

med sig av köttet eller på andra sätt hjälpa de 

fattiga. 

9. sunni och shia 

10. De var inte överens om vem som skulle bli 

Muhammeds efterträdare. 

11. Muhammeds efterträdare enligt  

sunnimuslimerna. 

12. Det är dels shiamuslimernas ledare, men 

även den som leder gudstjänsten i en moské.  

13. Sunnimuslimerna försökte leva efter  

Muhammeds vanor och seder, alltså , 

det som kallas för sunna. 

 

sid 63 

1. Mellan de båda floderna Eufrat och Tigris.  

Idag ligger detta område i nuvarande Irak.  

2. Sumer och Babylonien  

3. Det var en större stad, med ett omgivande 

landområde runt staden, som staden härskade 

över.  

4. himmelsguden An, månguden Nanna och 

Innana, som var kärlekens och krigets  

gudinna.  

5. ett stort trappstegsformat torn  

6. genom att offra djur och sedan studera  

offerdjurens inälvor. 

7. Babylon 

8. Det var skaparguden , som också var  

Babylons stadsgud. Babylonierna menade att 

det var Marduk som bestämde, vilka som 

skulle bli kungar i landet. . 

9. Kung över hela Babylonien. Hammurabi 

blev framförallt känd för en samling av  

281 lagar. 

10. Solguden Ra 

11. De hjälpte till at styra landet och arbetade 

även i templen. 

12. Faraonernas gravbyggnader 

13. Man började med att smörja in kroppen i 

olika oljor. Sedan lindade man kroppen med 

tunna remsor av linne.  

sid 66 

1. Det gamla Grekland och det romerska riket.   

2. xxxxxxxxxxx 

3. Athen, Sparta och Korinth 

4. På berget Olympos. 

5. De var odödliga 

6. Afrodite - Athena - Zeus - Poseidon - Herakles 

- Zeus - Poseidon - Eros - Hades - Apollon - 

Athena 

7. löpning, diskus, spjut, brottning, boxning och 

kappkörning med hästar.  

 

sid 69 

1. Rom.   

2. Man fick skattepengar, livsmedel och slavar, 

men även handeln gav rikedom. 

3. akvedukter, tempel och arenor.  

4. Man kopierade grekisk konst. Man övertog det 

grekiska alfabetet och många tyckte det var fint 

att kunna prata grekiska.  

5. Man kopierade gudarna, men satte egna namn 

på dem. 

6. Jupiter - Juno - Venus - Neptunus - Minerva - 

Mars. 

7. Det var sex prästinnor, som hade till uppgift att 

se till att elden alltid brann i gudinnan Vestas  

tempel i Rom.  

8. Det var döda förfäder som fungerade som 

skyddshelgon. 
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