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Tro & tradition 
 
Kort religionshistoria (s . 86) 
• Vet du något om den svenska så kallade asa-tron och de olika fornnordiska 

gudarna Tor, Freja, Oden med flera? I så fall, vad vet du? 
 
• Har du hört talas om samerna? Vad vet du om dem? 
 
• I Sverige har vi fem minoritetsspråk (samiska,  meänkieli/tornedalsfinska, 

finska, romani chib och jiddisch). Vad tror du det innebär att dessa fem 
språk är erkända som minoritetsspråk? 

 
• Finns det några minoritetsspråk i ditt hemland? 
 
Svenska kyrkan (s . 89) 
• Varför tror du människor väljer att lämna svenska kyrkan? 
 
• Har du varit in i någon svensk kyrka? Var det i så fall något du tyckte var 

annorlunda? 
 
• Förr var alla svenska kyrkor öppna, det vill säga man kunde alltid gå in i en 

svensk kyrka. Idag är det inte så. Vad tror du det kan bero på? 
 
Frikyrkor (s . 92) 
• Frikyrkornas arbete bland fattiga, utslagna och missbrukare är av stor 

betydelse i Sverige. Hur är det i ditt hemland?  
 
• Vad tycker du om att frikyrkor missionerar i utvecklingsländerna? 
 
Invandrarsamfund (s . 95) 
• Har du hört talas om Heliga Birgitta? 
 
• Vad betyder religionen för dig? 
 
• Ska alla ha rätt att få vara lediga på sina religiösa högtidsdagar? 
 
• Varför är det nästan bara de frireligiösa trossamfunden som ägnar sig åt 

social verksamhet?  
 
Sekulariserade (s. 98) 
• Har du tidigare hört talas om att svenskar anser sig vara inåtvända och 

blyga? Tycker du att det stämmer? 
 
• Har du varit hembjuden till en svensk familj någon gång? Var det något 

som kändes annorlunda? 
 
• Tror du att ”den nordiska paradoxen” även finns i andra länder? Hur är det i 

ditt hemland?  
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