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Kort religionshistoria (s. 86)
1. Sätt in rätt ord i meningarna. Välj bland orden i rutan.

predika, minnesstenar, husdjuret, växa, tro, religiösa, norra, gräver,
reformationen, tillåtna

1. I alla tider och överallt på jorden har människor varit ______________.
2. Givetvis vet vi inte exakt vad människor trodde på och hur de utövade sin
______________.
3. Arkeologer ______________ ut gamla bosättningar och gravar.
4. Runstenarna är ofta ______________ över personer.
5. Sverige var ett av de länder i norra Europa där ______________ slog rot
på 1500-talet.
6. Kristna missionärer hittade så småningom till Sverige och började
______________ och döpa.
7. Samerna är det folk som bor längst upp i ______________ Sverige.
8. Renen, som var ______________, hade också en religiös betydelse.
9. Den evangelisk-lutherska kristendomen var i flera hundra år den enda
______________ tron i Sverige.
10.Så var det fortfarande i mitten av 1800-talet när frikyrkorna började
______________ fram.

2. Markera med x framför rätt alternativ.
1. Ord för kvinnlig gud
__gudinna
__Gudrun
2. Snorres poetiska Edda är exempel på
__ett litterärt värk
__ett litterärt verk
3. Ett kristet trossamfund som är självständigt i förhållande till staten kallas för
__frikyrka
__privatkyrka
4. Fornforskare/person som gör utgrävningar kallas för
__arketyp
__arkeolog
5. Person som är utsänd för att verka för en religions utbredning är
__ärkebiskop
__missionär
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3. Fyll i tempusformerna för följande verb.
Infinitiv

Preteritum

Supinum

1. tro
2. ____________
3. tolka
4. ____________
5. ____________
6. ____________
7. lyda
8. gå
9. ____________
10.____________

____________
gav
____________
____________
fick
____________
____________
____________
behöll
____________

____________
____________
____________
skrivit
____________
hittat
____________
____________
____________
vuxit
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Svenska kyrkan (s. 89)
1. Ringa in alla ord som är yrken inom kyrkan:
vaktmästare, predikan, församling, kyrkvärd, präst,
kyrkogårdar, diakon, kyrkomusiker, nattvard, gudstjänster
2. Dela upp följande sammansatta ord.
1. psalmbok
2. vaktmästaren
3. inledningsord
4. trossamfund
5. gudstjänster
6. söndagsskola
7. nattvarden
8. kyrkorgel
9. konfirmandundervisning
10.postludium

___________ ___________
___________ ___________
___________s___________
___________s___________ ___________
___________s___________
___________s___________
___________ ___________
___________ ___________
___________ ___________
___________ ___________

3. Vilka olika betydelser kan dessa ord ha? Skriv meningar med orden.
1. kör
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. värd
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. gift
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. händer
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. brukar
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Frikyrkor (s. 92)
1. Hur stavas sj-ljudet?
1. sekel__iftet
2. inspira__on
3. __eneraliseringar
4. profe__onellt
5. mi__on
6. posi__oner
7. enga__erade
8. __illnader
9. __uka
10.männi__or
2. Para ihop förklaringarna med rätt ord i högra spalten genom att skriva
siffran framför.
1. enhet i ett religiöst samfund
2. självständigt, kristet trossamfund
3. präst eller predikant
4. det tal som prästen håller i kyrkan
5. ceremoni i form av måltid med bröd och vin
6. kristen namngivningsceremoni
7. gemensam andakt
8. arbeta för att sprida en religion
9. göra någon troende
10.gruppbildning som ofta har ideella syften

__predikan
__nattvard
__dop
__gudstjänst
__frälsa
__missionera
__pastor
__folkrörelse
__församling
__frikyrka

3. Skriv så många rimord du kan till följande ord.
1. präst _________________________________________
2. tänker________________________________________
3. samma________________________________________
4. röst _________________________________________
5. lika _________________________________________
6. höra _________________________________________
7. såg _________________________________________
8. mat _________________________________________
9. bland_________________________________________
10.dessa_________________________________________
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Invandrarsamfund (s. 95)
1. Sätt in rätt ord i meningarna. Välj bland orden i rutan.

bönen, kloster, muslimer, religioner, kontakt, konverterar, katolik, obligatorisk,
helgon, moskéer

1. Många nya ___________ och trossamfund har kommit till Sverige sedan
mitten av 1900-talet.
2. Det händer att svenskfödda människor ___________.
3. Mässan, alltså nattvardsfirandet, är viktig för en ___________.
4. Det finns flera ___________ i Sverige som tillhör den romersk-katolska
kyrkan.
5. Hon är Sveriges enda riktiga ___________ och numera också EU:s
officiella skyddshelgon.
6. Även till islam konverterar människor, men den absoluta majoriteten
___________ har invandrat till Sverige.
7. ___________ är viktig för en muslim.
8. Den är ___________för alla män och pojkar över 12 år.
9. I Sverige finns idag 6 ___________ byggda för ändamålet.
10. Svenskar som inte själva är muslimer kommer sällan särskilt mycket i
___________ med islam.
2. Skriv dessa substantiv i singular/plural.
Singular

Plural

1. mässa
2. invandrare
3. ___________
4. kloster
5. ____________
6. helgon
7. ____________
8. katolik
9. moské
10.____________

____________
____________
olikheter
____________
församlingar
____________
böner
____________
____________
kristeam

3. Hur stavas j-ljudet?
1. upp__ift
2. ma__oritet
3. __itarr
4. un__efär
5. mö__lighet
6. __us
7. __ästhem
8. reli__ion
9. säl__a
10. __enomslag
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Sekulariserade? (s. 98)
1. Bilda substantiv av nedanstående verb.
Verb

Substantiv

1. att undersöka
2. att intervjua
3. att fråga
4. att beskriva
5. att döpa
6. att meddela
7. att berätta
8. att be
9. att förklara
10. att förändra

en _______________
en _______________
en _______________
en _______________
ett _______________
ett _______________
en _______________
en _______________
en _______________
en _______________

2. Välj bland orden i rutan och para ihop med förklaringarna.

paradox, intervjua, resultat, sekularisering, självständighet, anhörig, integritet,
tradition, katastrof, kristeam

1.
2.
3.
4.

en jordbävning är exempel på en sådan
nära släkting
process då religionen minskar i betydelse
grupp bestående av t.ex. en präst och psykolog
som hjälper människor i kris
5. en motsägelse
6. okränkbarhet, oberoende
7. fråga ut
8. gammal sedvänja
9. frihet
10. det som uppnås genom viss verksamhet
3. Skriv motsatsord till följande ord.
1. osäker
2. gigantisk
3. moderna
4. minst
5. alla
6. lika
7. snabbt
8. personlig
9. blyg
10. trygghet

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
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Facit – Tro och tradition
Kort religionshistoria
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

religiösa
tro
gräver
minnesstenar
reformationen
predika
norra
husdjuret
tillåtna
växa

1.
2.
3.
4.
5.

gudinna
ett litterärt verk
frikyrka
arkeolog
missionär

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

tro, trodde, trott
ge, gav, gett
tolka, tolkade, tolkat
skriva, skrev, skrivit
få, fick, fått
hitta, hittade, hittat
lyda, lydde, lytt
gå, gick, gått
behålla, behöll, behållit
växa, växte, vuxit

2.

3.

Svenska kyrkan
1.
vaktmästare, kyrkvärd, präst, diakon, kyrkomusiker
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

psalm bok
vakt mästaren
inledning s ord
tro s sam fund
gud s tjänster
söndag s skola
natt varden
kyrk orgel
konfirmand undervisning
post ludium

3. Förslag till svar:
1.
2.
3.
4.
5.

Anna sjunger i en kör./Per kör bil till jobbet.
Hon var verkligen värd att vinna./Han är kvällens värd och har till uppgift att ta hand om
gästerna.
Peter har varit gift två gånger./Någon hade lagt gift i maten.
Det händer ingenting roligt alls./Hennes händer var iskalla.
Eva brukar hälsa på sin mormor en gång i veckan./Bonden brukar jorden.

Frikyrkor
1.
2.

sekelskiftet
inspiration
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

generaliseringar
professionellt
mission
positioner
engagerade
skillnader
sjuka
människor

2.
4
5
6
7
9
8
3
10
1
2
3. Förslag till svar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

präst – bäst, gäst, fest, fäst, häst, jäst, mest, näst, rest, rosett, sett, sätt, test, väst
tänker – blänker, skänker, sänker
samma – anamma, damma, flamma, jamma, kamma, mamma, ramma
röst – bröst, höst, tröst
lika – fika, rika, skrika, vika,
höra – föra, göra, köra, möra, röra, snöra
såg – båg, låg, måg, påg, råg, tjog, tråg, tåg, våg
mat – fat, hat, lat, prat, tjat
bland – band, hand, land, rand, sand, tand
dessa – hjässa, mässa, pressa, prinsessa, stressa, vässa

Invandrarsamfund
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

religioner
konverterar
katolik
kloster
helgon
muslimer
bönen
obligatorisk
moskéer
kontakt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

mässor
invandrare
olikhet
kloster
församling
helgon
bön
katoliker
moskéer
kristeam

1.
2.
3.
4.
5.

uppgift
majoritet
gitarr
ungefär
möjlighet

2.

3.
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6.
7.
8.
9.
10.

ljus
gästhem
religion
sälja
genomslag

Sekulariserade
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

undersökning
intervju
fråga
beskrivning
dop
meddelande
berättelse
bön
förklaring
förändring

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

katastrof
anhörig
sekularisering
kristeam
paradox
integritet
intervjua
tradition
självständighet
resultat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

säker
jätteliten
omoderna
störst
inga
olika
långsamt
opersonig
oblyg/modig
otrygghet/osäkerhet

2.

3.

