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Till elever, vårdnadshavare och lärare
Kunskaper om religioner och andra livsåskådningar
är viktiga för att skapa förståelse mellan människor.
Det behövs för att vi ska kunna leva tillsammans
i dagens samhälle som består av människor från
olika kulturer och med olika religioner.
Undervisningen i grundskolans religionskunskap
ska ge eleverna förutsättningar att utveckla flera
olika kunskaper och förmågor inom ämnesom
rådet. Vår förhoppning är att den här läroboken
ska hjälpa eleverna att göra det.
Capensis tre principer för läromedel
Religonskunskap 4 - 6 grundbok är skriven utifrån
Capensis tre viktiga principer - att konkretisera
det centrala innehållet, att ha en tydlig struktur
och att göra ämnet enkelt att förstå.
1. Att konkretisera det centrala innehållet
Ambitionen med boken är att konkretisera det
centrala innehållet, det vill säga det som undervis
ningen i religionskunskap ska behandla.
Vi, författare och redaktör, har flera invändningar
mot hur det centrala innehållet i mellanstadiets
religions
kunskap presenteras. Vår tydligaste in
vändning är att det sekulära perspektivet är näst
intill obefintligt.
Vi har därför lagt till ett sekulärt ämnesinnehåll.
Det innebär att eleverna får möjlighet att samtala
och reflektera över sina egna tankar och argument
även i relation till sekulära livsåskådningar och inte
enbart religiösa livsåskådningar - något som annars

blir konsekvensen av hur det centrala innehållet är
formulerat. Det finns även tillägg om sekulära rit
ualer samt jämförelser mellan vetenskap och reli
gion. Tilläggen underlättar för eleverna att utveck
la sina kunskaper om sekulära livsåskådningar och
förmåga att resonera kring livsfrågor utifrån olika
perspektiv. Det är också något som tydligt pekas ut
i ämnets syfte.
2. Att skapa en tydlig struktur
För att skapa en tydlig struktur är bokens kapitel
grupperade efter kursplanens tre kunskapsom
råden. Dessutom är kapitelrubrikerna mer eller
mindre ordagrant hämtade från kursplanens cen
trala innehåll.
3. Att göra enkelt att förstå
I boken används ett begränsat antal nya begrepp,
vilket gör det enklare för eleverna att i ett första
skede se olika sammanhang. De nya begreppen
används återkommande i brödtext, bildtext och
grafik. I slutet av varje kapitel finns dessutom en
lista med de viktigaste begreppen med förklaringar.
Övningsbok
Till grundboken hör en övningsbok. I den ges
möjlighet att repetera grundbokens begrepp och
innehåll. Här finns också diagnoser som hjälper
elever och lärare att bedöma kunskapsutveckling
en.
Lycka till önskar Michael och Ulrika!
Vetlanda och Gävle, 14 september 2021
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Världsreligionerna
Det finns många religioner i världen. Fem av dem bru
kar kallas världsreligioner (judendom, kristendom, is
lam, hinduism och buddhism). Kartorna till höger visar
var i världen de finns. Av världens nästan åtta miljarder
människor tillhör cirka fem miljarder någon av de fem
världsreligionerna. Övriga tillhör någon annan religion
eller ingen religion alls.

JUDENDOM

KRISTENDOM

Judendom
Judendomen har funnits i över 3 000 år. Från början fanns
judendomen i områden som ligger öster om Medelhavet.
Idag bor de flesta judarna i Israel och i USA.
Kristendom
Jesus lärjungar lade grunden till det som senare blev
kristendom. Kristendomen växte fram ur judendomen
för cirka 2 000 år sedan. För 1 000 år sedan hade kristen
domen spridits och fanns i hela Europa. När kristna
länder i Europa tog över andra delar av världen spreds
kristendomen i många nya områden. Idag är kristen
domen stor i hela Amerika, Europa, Oceanien och södra
Afrika.
Islam
Islam har enligt muslimer alltid funnits. Religionen fick
stor spridning med profeten Muhammed och islams
heliga skrift Koranen för 1 400 år sedan. Islam är idag en
stor religion i norra Afrika och västra Asien. Landet där
det bor flest muslimer är Indonesien.
Hinduism
Hinduismen har funnits i minst 3 500 år. Religionen
uppstod i nuvarande Pakistan. De flesta hinduerna lever
i Indien. Hinduismen har påverkat andra stora religioner,
till exempel sikhismen som också finns i Indien.

ISLAM

HINDUISM

BUDDHISM

Buddhism
Buddhismen grundades av Siddharta Gautama i Indien för 2 500 år
sedan. Idag finns det många buddhister i Indien, Kambodja, Thai
land och Burma/Myanmar. Buddhismen har påverkat andra stora
religioner, till exempel daoismen i Kina och shintoismen i Japan.
Religionernas centrala tankegångar
En religion består av många olika delar. De kallas centrala tanke
gångar. I boken tas de här centrala tankegångarna upp för alla fem
världsreligionerna.
• Symboler Symboler är betydelsefulla för de som tillhör en
religion. Kristendomen har till exempel korset som symbol
och buddhismen ett hjul med åtta ekrar.
• Inriktningar I vissa frågor tycker de troende inom en och
samma religion olika. Det finns därför olika inriktningar.
Inom kristendomen finns bland annat ortodoxt kristna, ka
toliker och protestanter.
• Högre makt En eller flera gudar.
• Heliga skrifter En bok som innehåller det viktigaste om reli
gionen, exempelvis Tanakh, Bibeln och Koranen.
• Personer och berättelser Inom alla religoner finns det person
er och berättelser som är viktiga, bland annat Mose, Jesus,
Muhammed och Buddha Gautama.
• Heliga rum En byggnad, såsom en synagoga eller ett hindu
iskt tempel, där de som har samma tro samlas.
• Religiösa experter Det är personer som anses kunna tolka de
heliga skrifterna, bland annat rabbiner och präster.
• Religiösa ritualer När en religiös handling utförs på ett
speciellt sätt, till exempel hur en bön ska bes eller hur en
högtid ska firas, kallas det religiös ritual.
• Levnadsregler I de heliga skrifterna står det hur männ
iskorna bör leva och vad som är viktigt i människornas liv,
till exempel vilken mat som är tillåten att äta.
• Heliga platser En plats eller ett område som har stor betyd
else för religionen är en helig plats. Jerusalem, Mecka och
Varanasi är några exempel.

Judendom

Kristendom

Islam

Hinduism

Buddhism
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Kristendomen

Bibeln är kristendomens heliga skrift
Bibeln är kristendomens heliga skrift. Den be
står av de två delarna Gamla testamentet och Nya
testamentet. I Bibeln finns bland annat regler för
hur kristna bör leva sina liv.
Gamla testamentet berättar om tiden före Jesus
födelse. Nya testamentet inleds med de fyra evang
elierna som är berättelser om Jesus och hans liv.

Det finns cirka två miljarder människor som an
ses tillhöra kristendomen. Kristendomen är idag
den största av världsreligionerna. De som utövar
kristendom kallas kristna. De flesta kristna bor
i Europa, Nordamerika, Sydamerika och södra
Afrika. I Sverige är drygt sex miljoner människor
medlemmar i någon kristen kyrka.
Profeter inom kristendomen
Kristendomen har samma profeter som juden
domen. De nämns i Bibeln.
Kristendomen uppstod ur judendomen
Kristendomen uppstod för cirka 2 000 år sedan där
landet Israel ligger idag. De flesta som bodde där
på den tiden var judar. En av dem var Jesus.
Kristna tror att Jesus är Guds son och han är där
för central inom kristendomen. Jesus dog cirka år
30 e.v.t. Efter hans död fortsatte Jesus lärjungar och
andra, bland annat Paulus, att sprida budskapet om
att Jesus var Guds son. Så uppstod kristendomen.
Korset är kristendomens symbol
Korset är den vanligaste symbolen för den kristna
tron. Det bärs ofta runt halsen och finns i kyrkor.
Kristendomens tre stora inriktningar
Det finns tre större inrikt
ningar inom kristen
domen:
katolicism, ortodox kristen
dom och protestantism.

Kristendomens utbredning i världen. Ju mörkare
färg, desto större andel kristna i landet.
Kristnas syn på Gud
Kristna tror att det endast finns en gud. De tror
också att Jesus är Guds son. Enligt kristna visar sig
Gud på tre olika sätt, som Fadern, Sonen och den
heliga Anden. Det kallas treenigheten.
Kristna tror på ett liv efter livet de lever nu. De
tror att Jesus kom för att rädda människorna från
synden och döden. Personer som tror på Jesus får
ett evigt liv i Guds rike.

Kyrka betyder flera olika saker
Ordet kyrka betyder olika saker. Det betyder alla
kristna tillsammans. Ordet kyrka används också för
att beskriva olika inriktningar inom kristendomen
såsom de ortodoxa kyrkorna och de protestantiska
kyrkorna. Kyrka är även en byggnad där kristna
träffas.
Kyrkor är heliga rum inom kristendomen
Kristna besöker kyrkobyggnader för att be och fira
gudstjänst. Där träffas de också för att fira dop,
konfirmation, giftermål och begravningsguds
tjänst.

En kyrkobyggnad kan se ut på många olika sätt.
Det vanligaste namnet på en kyrkobyggnad är
kyrka. Större kyrkobyggnader kallas för katedral
eller dom. En mindre kyrkobyggnad kan kallas för
kapell eller missionshus.
Många kyrkor har ett klocktorn med en kyrk
klocka som ringer när det är dags för viktiga händ
elser i kyrkan. Inne i kyrkorna finns ofta målningar
med berättelser ur Bibeln. I kyrkorna finns också
ett krucifix. Det är en avbildning av Jesus när han
korsfästes.
Längst fram i kyrkorna finns ett altare. Det är ett
bord som används av prästen under gudstjänsten.
När prästen predikar kan hen stå i predikstolen.
Under en predikan talar prästen om innehållet i
Bibeln. Predikstolen är en upphöjd plats i kyrkan
från vilken prästen kan se alla besökare.
Kristna präster är experter på kristendom
Gudstjänster och andra samlingar i kyrkor leds av
kristna präster. De kan mycket om sin religion och
har till uppgift att lära andra om den kristna tron.

TREENIGHETEN
FADERN

ANDEN

GUD

SONEN

En flicka firar jul i en ortodox kyrka i Sotji, Ryssland.

Två flickor deltar i en katolsk gudstjänst i Ulan Bator, Mongoliet. I bakgrunden ses ett krucifix.
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Heliga platser inom islam

Begrepp i kapitlet

Det finns tre städer som har stor betydelse inom
islam. Alla tre har anknytning till profeten Mu
hammeds liv.

Allah Det arabiska namnet för Gud.
Allmosan (zakat) Muslimer ger gåvor till fattiga.
Ashura En viktig högtid för shiamuslimer.
Bönen (salat) Bönen utförs fem gånger varje dag.
Böneutrop När det är dags för bön ropas det ut, till
exempel från en minaret.
Eid al-adha Offerhögtiden. Firas till minne av
att Abraham (Ibrahim) skulle offra sin son Ismael.
Eid al-fitr En högtid som firas när ramadan är slut.
Fastan (sawn) Det är inte tillåtet att äta, dricka och
röka medan solen är uppe.
Guds regler Att följa det som står i Koranen. Gud
vill att människorna ska vara goda mot varandra
och förlåta dem som gör fel.
Hira Vid berget Hira ligger grottan där Muhammed anses ha träffat ängeln Gabriel.
Imam Så kallas den person inom sunniislam som
leder bön, undervisning och gudstjänst i en
moské.
Klippdomen En helig plats för muslimer. Den
ligger i Jerusalem.
Koranen Islams heliga skrift.
Mawlid Muhammeds födelsedag och muslimsk
högtid.
Mecka En helig stad för muslimer. Muhammeds
födelseort.
Medina En helig stad där Muhammed levde en
del av sitt liv. Muhammed är begravd där.

Mecka
Mecka, som ligger i Saudiarabien, är den viktigaste
staden. Här föddes Muhammed. Här finns också
Kaba, en stor stenbyggnad, som sägs vara byggd av
Abraham och hans son Ismael.
När muslimer ber vänder de sig mot Mecka oav
sett var i världen de befinner sig. Det är också till
Mecka som miljoner muslimer reser under vallfär
den. Utanför Mecka ligger berget Hira. Där ligger
grottan där Muhammed anses ha träffat ängeln
Gabriel.
Medina
Medina ligger också i Saudiarabien och anses vara
den näst heligaste staden. Här finns Profetens
moské där profeten Muhammed och hans dotter
Fatima ligger begravda.

En kvinna besöker Hiragrottan strax utanför Mecka.

Klippdomen på Tempelberget i Jerusalem, Israel.
Jerusalem
Jerusalem, som ligger i Israel, är en helig stad för
både judar, kristna och muslimer. Härifrån ska pro
feten Muhammed ha gjort en nattlig resa till him
len där han träffade Gud. På just den här platsen
ligger Klippdomen, den äldsta muslimska bygg
naden.

Profetens moské i Medina. Här ligger Muhammed
begravd.

Mihrab En fördjupning i en av moskéns väggar.
Den visar åt vilket håll Mecka ligger.
Minaret Ett torn på en moské.
Moské En muslimsk helig byggnad.
Muhammed Den sista och viktigaste profeten
inom islam.
Muslimer Personer som utövar islam.
Omskärelse Penisens förhud skärs bort.
Paradiset Hit kommer de som har levt sitt liv
enligt Guds regler.
Ramadan Den månad då muslimer fastar.
Sharia Lagar och regler i Koranen och andra
muslimska skrifter.
Shaykh Så kallas den person inom shiaislam som
leder bön, undervisning och gudstjänst i en
moské.
Shiaislam En inriktning inom islam.
Sunniislam En inriktning inom islam.
Trosbekännelsen (shahada) Den berättar vad
muslimer tror på.
Underkastelse Människorna ska leva som Gud har
sagt och lärt dem.
Vallfärden (hajj) En resa som muslimer gör till
Mecka.
Ängeln Gabriel ( Jibreel) Gabriel berättade för
Muhammed vad som står i Koranen.
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Sammanfattning av världsreligionerna i
Judendom

Kristendom

Islam

Hinduism

Buddhism

Symbol

Religiösa urkunder
(heliga skrifter)

Tanakh

Bibeln

Koranen

Vedaskrifterna, Upanishaderna,
Bhagavadgita m. fl.

Tipitaka, Dhammapada,
Kung Milindas frågor m. fl.

Ålder

4 000 år

2 000 år

1 400 år

3 500 år

2 500 år

Centrala personer

Abraham och Mose

Jesus och Paulus

Muhammed

Inga centrala personer

Siddharta Gautama

Geografiskt ursprung

Nuvarande Syrien, Jordanien,
Libanon, Palestina och Israel

Nuvarande Palestina och Israel

Nuvarande Saudiarabien

Nuvarande Pakistan

Nuvarande norra Indien

Stor utbredning i ...

Israel och USA

Amerika, Europa, södra Afrika
och Oceanien

Arabvärlden, Iran och Indo
nesien

Indien och Nepal

Sydostasien

Antal som tillhör religionen

14 miljoner

2 miljarder

1,5 miljarder

1,1 miljarder

500 miljoner

Större inriktningar

Ortodox judendom
Reformjudendom
Konservativ judendom

Katolicism
Ortodox kristendom
Protestantism

Sunni
Shia

Vishnuism
Shivaism

Theravada
Mahayana

Religiösa experter

Rabbin

Präst, pastor

Imam, shaykh

Brahmin

Munkar, nunnor och lärare

Gudsbild

En gud

En treenig gud

En gud

En eller flera gudar

Flera gudar eller inga gudar alls

Tid

Allt har en början

Allt har en början

Allt har en början

Det finns ingen början och
inget slut

Det finns ingen början och
inget slut
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Sammanfattning av världsreligionerna ii
Judendom

Kristendom

Islam

Hinduism

Buddhism

Heliga platser/vallfärdsorter

Tempelberget, Västra muren
och Abrahams grav

Jerusalem, Betlehem, Nasaret
och Vatikanstaten

Mecka, Medina och Jerusalem

Ganges och Varanasi

Lumbini och Bodh Gaya

Munkar och nunnor

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Heliga rum

Synagoga

Kyrka

Moské

Hinduiskt tempel

Buddhistiskt tempel

Gammalnya synagogan i Prag
byggdes på 1270-talet.

Uspenskijkatedralen i Helsingfors
tillhör finska ortodoxa kyrkan.

Moské i Uppsala.

Hinduiskt tempel i staden Bhuj i
Indien.

Levnadsregler

De tio budorden
Mose lag

De tio budorden
Jesus undervisning

Guds regler
Matregler och klädregler

Olika vägar för att nå moksha
Matregler och meditation

De fyra ädla sanningarna
Den åttafaldiga vägen

Människan har en själ

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Kroppen dör och ...

... själen lever vidare. Det är
livet nu som är viktigt.

... själen har, eller kan få, evigt
liv.

... själen lever vidare.

... själen lever vidare tills den
befrias från återfödelsen.

... återfödelsen tar vid.

Viktiga tankegångar

Vara en god medmänniska
Guds utvalda folk

Evigt liv
Jesus är Guds son

Evigt liv
Muhammed är den siste
profeten

Uppnå moksha (stoppa åter
födelsen)

Uppnå nirvana genom att
förstå de fyra sanningarna och
följa den åttafaldiga vägen

Gud ställer krav på människan

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Stupa i Fellingsbro.

Exempel på flaggor med en
religiös symbol
Israels flagga med Davidsstjärnan

Sveriges flagga med korset

Libyens flagga med månskära och
stjärna

Indiens flagga med chakra
(hinduismens livshjul)

Mongoliets flagga med sojombo
(den buddhistiska världsbilden)
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Livsfr ågor
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Olika livsåskådningar om vårt ursprung
Religionerna har berättelser som talar om hur
världen och människorna skapades. De kallas för
skapelseberättelser.
Judendom och kristendom
Judendomen och kristendomen använder samma
berättelse för att förklara hur världen skapades.
Enligt Tanakh (judendomen) och Bibeln (kristen
domen) skapade Gud världen under sex dagar.
Först skapade Gud hav och land och alla växter.
Sedan solen, månen och stjärnorna. När det var
klart skapade Gud djuren och till sist människan.
På den sjunde dagen vilade Gud och såg på det
som hade skapats.

Mat, öl och att se på tv är viktigt i livet för Homer Simpson. Han älskar sin familj, men ser
inte alltid familjemedlemmarnas behov lika tydligt som sina egna behov.

Ibland funderar vi människor över hur vi ska leva
våra liv. Vad är viktigt i livet? Hur började allt? Vad
händer när vi dör? Vad är vänskap och kärlek? Vad
är ett bra liv? De här frågorna kallas för livsfrågor.
Svar på livsfrågor
Vi kan bland annat få hjälp att hitta svar på livs
frågorna genom att
• ta reda på hur olika religiösa och sekulära livs
åskådningar besvarar dem
• läsa böcker, se filmer och tv-serier, lyssna på
musiktexter samt spela dataspel
• tala med andra människor om vad som är vikt
igt i livet.

De svar vi hittar kan hjälpa oss att förstå vilka
vi är som människor och hur vi ska leva våra liv.
Svaren kan ge oss en trygghet genom livet.
Populärkultur handlar om livsfrågor
Populärkultur kan vara böcker, filmer, musiktexter,
tv-serier och dataspel. Populärkultur är skapad
för att underhålla, men innehållet i populärkultur
handlar ofta om livsfrågor. Vanliga teman i böcker,
filmer, musiktexter och dataspel är vänskap, kärlek,
död och kampen mellan det onda och det goda.

Islam
Enligt islam skapades världen av Gud. Gud skap
ade bergen, träden, ljuset, djuren och människorna.
Gud skapade de första människorna genom att
forma lera.
Hinduism
Enligt hinduismen är det guden Brahma som har
skapat världen från början. Efter det har guden
Shiva förstört och byggt upp världen flera gånger.

Vishnu, hans fru Lakshmi och Brahma som sitter i en
lotusblomma.

Det finns flera olika skapelseberättelser inom
hinduismen. En av dem är att guden Vishnu ligger
och flyter i ett stort hav. En stor lotusblomma växer
ut från hans navel. I den sitter Brahma. Brahma
delar sig själv i två delar, en manlig och en kvinnlig
del. De två delarna har en kraft som skapar alla
människor och djur.
Buddhism
Buddhister tror inte att världen har skapats av en
högre makt utan att den alltid har funnits. Det
finns därför inga skapelseberättelser inom budd
hismen.
Sekulära livsåskådningar
Enligt forskarna bildades universum för 13,8 mil
jarder år sedan med Big Bang. Efter Big Bang blev
universum större. För 4,5 miljarder år sedan bilda
des jorden.
Enligt forskare uppstod livet på jorden för cirka
fyra miljarder år sedan. De äldsta spåren av männ
iskor är cirka 300 000 år.

Varifrån kommer vi?

