Ämnesprov, läsår 2012/2013

Religionskunskap
Delprov A

Årskurs
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Elevens namn och klass/grupp

Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt
17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen.
Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30.

Viktig information till dig som ska göra provet

På en del uppgifter i provet ska du visa att du kan resonera kring en fråga. Dina svar ska vara så tydliga
att någon annan kan läsa och förstå vad du menar. Dessa uppgifter ger ofta flera belägg (poäng). Därför
är det viktigt att du skriver så utförligt som möjligt på uppgifterna. Det finns inga ”minuspoäng” i
detta prov. Är du osäker på vad du ska skriva, är det alltså bättre att du skriver lite än ingenting alls.
Läraren kommer att bedöma hur väl ditt resonemang fungerar och om du visat att du har relevanta
kunskaper.

Läs uppgifterna noggrant!

Uppgifterna är blandade, det är inte så att de svåraste kommer sist. Du får information om vilken nivå
du kan nå vid varje uppgift med hjälp av ett rutsystem.
				

ýoo

ýýo

ýýý

Uppgiften kan ge

Uppgiften kan ge

Uppgiften kan ge

belägg för E-nivå

belägg för C-nivå		

belägg för A-nivå

Behöver du mer plats att skriva på än vad det finns i häftet går det bra att skriva på lösblad. Tänk på att
skriva ditt namn och klass/grupp.
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Uppgift 1

ýoo

Världsreligionerna har olika symboler. Skriv en världsreligion under varje symbol nedan.

Illustrationer: Margaretha Häggström

Uppgift 2

ýoo

Vilken är den största skillnaden mellan judendom och kristendom? Välj endast ett alternativ.

Att judar menar att Mose var Guds son......................................................................... 
Att Paulus bara är en viktig person inom judendomen................................................... 
Att judar inte tror att Jesus var Guds son....................................................................... 
Att Abraham bara är en viktig person inom judendom.................................................. 
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Uppgift 3
Inom islam ses Jesus som ... Välj endast ett alternativ.

... en profet....................................................................................................................
... en lärljunge...............................................................................................................
... Muhammeds far........................................................................................................
... Guds son...................................................................................................................

ýoo

Uppgift 4

Vilket av följande alternativ stämmer överens med alla de fem världsreligionernas1 grundtankar? Välj endast ett alternativ.

Begäret leder till lidande................................................................................................ 
Man ska visa respekt och kärlek till sina medmänniskor................................................ 
Människor, djur och växter har lika stort värde.............................................................. 
Man ska be fem gånger per dag..................................................................................... 

Uppgift 5

ýoo

Vilken av följande levnadsregler förekommer i alla världsreligionerna? Välj endast ett alternativ.

Att inte dricka alkohol...................................................................................................
Att inte döda.................................................................................................................
Att inte arbeta på söndagar............................................................................................
Att inte ha huvudbonad2 på sig under den religiösa ceremonin......................................

1 Enligt läroplanens formuleringar är de fem världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism
2 Huvudbonad: Något man har på sig på huvudet, till exempel mössa eller keps
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Uppgift 6

ýoo

Vilket tecken är den tydliga symbolen för att judarnas folk genom Abraham slöt ett förbund3
med Gud? Välj endast ett alternativ.

Kung Salomos tempel i Jerusalem.................................................................................. 
Omskärelse av judiska pojkar........................................................................................ 
Offrandet av lamm vid påskhögtiden............................................................................. 
Sabbat - vilodagen......................................................................................................... 

Uppgift 7

ýoo

Vilken av följande heliga texter är hämtad från hinduism? Välj endast ett alternativ.

Tora...............................................................................................................................
Bhagavadgita..................................................................................................................
Koranen.........................................................................................................................
Sunna.............................................................................................................................

Uppgift 8

ýoo

Hur gick det till enligt Bibeln när Gud gav människorna de tio budorden? Välj endast ett
alternativ.

Ängeln Gabriel gav dem till Johannes Döparen när han satt vid floden Jordans strand.. 
Adam och Eva fick dem när de blev utkastade från paradiset......................................... 
Abraham fick dem av Gud efter att ha kommit till Kanaans land.................................. 
Moses fick dem av Gud på ett berg i Sinaiöknen........................................................... 
3 Slöt ett förbund: Här; gick in i ett heligt förbund
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Uppgift 9

Hinduism skiljer sig ifrån islam, kristendom och buddhism när det gäller hur religionen kom
till. Vilka är skillnaderna? Två av alternativen är rätta.

Hinduism har ingen religionsgrundare...........................................................................
Alla de hinduiska gudarna kom samtidigt ner till människorna och berättade om
sin lära............................................................................................................................
Hinduism är den enda världsreligion som har en kvinna som religionsgrundare.............
Hinduism bildades genom att induskulturen och ariernas religioner slogs samman4
till en ny religion............................................................................................................

Uppgift 10

ýoo

Vilka av följande meningar stämmer mest in på tankarna inom humanism? Två av alternativen
är rätta.

Alla människor har lika värde........................................................................................ 
Rika borde betala mer i skatt......................................................................................... 
Det finns en kosmisk kraft som kan hjälpa människor till ett bättre liv.......................... 
Tortyr5 borde förbjudas................................................................................................. 

4 Slogs samman: Gick ihop, förenades
5 Tortyr: Man plågar en person, till exempel för att få fram information
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Uppgift 11

ýoo

Vilket av följande kan ske i ett buddhistiskt kloster? Tre av alternativen är rätta.

Människor kan ge gåvor6 till munkar............................................................................ 
Munkar säljer souvenirer7.............................................................................................. 
Människor offrar vid altare............................................................................................ 
Munkar och nunnor lever tillsammans.......................................................................... 
Nunnor mediterar......................................................................................................... 

6 Gåvor: Presenter
7 Souvenirer: Föremål (saker) som turister köper för att minnas en plats de besökt
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Uppgift 12

Ordet förlåtelse är ett viktigt etiskt begrepp. Du har kanske själv förlåtit någon eller varit
med om att bli förlåten.
Resonera om varför förlåtelse kan vara viktigt både för den som ber om förlåtelse och
för den som förlåter?
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Uppgift 13

Dualdireligionens lära sammanfattas i ”De fyra broarna” i texthäftet. Nedan finns ett
rutsystem som handlar om likheter och skillnader mellan dualdireligionens,
buddhismens och kristendomens lära.
Svara på frågorna i vänsterspalten och fyll i dina svar i de tomma rutor som handlar om
buddhism och kristendom.
Religionens lära
uppdelad i olika

Dualdi

Buddhism

Kristendom

punkter
Hon ska vara en god
Hur ska en män-

människa, behandla

niska vara och hur

andra som hon själv

ska hon handla?

vill bli behandlad,
inte använda våld,
inte döda och bevara
planeten.
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Religionens lära
uppdelad i olika

Dualdi

Buddhism

Kristendom

punkter
Inom dualdireligionen
Vad händer efter

tror man på återfö-

döden?

delse. Man ska passera
de fyra broarna för att
slutligen nå ödmjukhetens port.
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Uppgift 14

ýýý

Tag hjälp av det du läst om dualdireligionen och det du själv skrivit om buddhism och
kristendom i rutsystemet i uppgift 13.
Resonera om vilka likheter och skillnader det finns mellan dualdireligionens lära, ”De
fyra broarna” och läran inom buddhism och kristendom.
Använd olika begrepp (till exempel karma och själ) som är kopplade till de olika religionernas lära när du resonerar.
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Uppgift 15

Nedan följer ett antal påståenden om levnadsregler från dualdireligionen och världsreligionerna (kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism). Är följande påståenden rätt eller fel?

Rätt
A

Fel

Enligt tio Guds bud är det tillåtet att döda i Guds namn,
medan det inom dualdireligionen är en dödssynd8.

B

Inom judendom och hinduism finns det en regel om att man
endast ska tro på en Gud.

C

Inom dualdireligionen ska du enligt den tredje levnadsregeln
behandla din planet och alla levande varelser med respekt.
Detta är en regel som även finns i de övriga världsreligionerna.

D

Inom judendom och islam får man inte äta griskött.

E

Kristendomen har en regel som påminner om dualdireligionens
andra levnadsregel; att man ska behandla andra som man själv
vill bli behandlad.

F

Inom kristendom och hinduism vallfärdar man till heliga
platser.

G

Islam är den enda av världsreligionerna där man ska vända sig
mot Jerusalem när man ber.

8 Dödssynd: Den allvarligaste formen av synd
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Uppgift 16

Det finns berättelser om hur de flesta religioner har kommit till. I texthäftet har du kunnat läsa en sådan berättelse om den påhittade dualdireligionen. Det finns även liknande
texter inom judendom och islam.
Resonera om likheter och skillnader mellan berättelserna om hur det gick till när dualdireligionen, judendom och islam uppkom.
Utgå från nedanstående punkter i ditt resonemang.

•

Grundare: Namn på person som grundade religionen eller gjorde
den känd för andra

•

Beskriv vilka personer grundarna var innan de blev kontaktade
av Gud.

•

Varför blev grundarna kontaktade av Gud?

•

Hur gick det till när grundarna fick sitt uppdrag från Gud?
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