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Desmond Tutu – arbetsblad 
Av Boel Nygren  
 
Ord och begrepp 

försoning, förlåtelse, katolska kyrkan, protestantism, ortodoxa kyrkan, anglikanska kyrkan, 
ärkebiskop, apartheid, icke våld, bikt, bot, sakrament, Sanningskommissionen, Sydafrikas kristna 
råd, ekumenik, religionsdialog, amnesti 

Platser på kartan 

Sydafrika, Lesoto 

Om Desmond Tutu 

Avsnittet handlar om Desmond Tutu som tillhörde den anglikanska kyrkan och var ärkebiskop i 
Sydafrika. Desmond Tutu var en stark kritiker av förtrycket i Sydafrika under 1900-talet. Han 
strävade efter att protesterna mot regimen skulle bygga på icke-våld och medmänsklighet. Han är 
känd över hela världen för sitt arbete med att låta offer och förövare i konflikten mellan hutuer 
och tutsier möta varandra för att försonas. Han starka tro på förlåtelse och försoning mellan offer 
och förövare bidrog till att han 1984 fick ta emot Nobels fredspris. 
 

 



      KUNSKAPSVERKET RELIGION –  DESMOND TUTU, ARBETSBLAD 

2 

 

Frågor 

 

1. Vem var Desmond Tutu? 

a. Berätta vad du vet om honom – fakta.  

b. Beskriv hur du uppfattar honom efter att ha lyssnat på programmet - din åsikt. 

2. Berätta vad du vet du om kristendomens syn på försoning och förlåtelse.  

3. Förklara begreppen, sakrament, bikt och bot. 

4. Vad innebär apartheid? Ge exempel på var apartheid har förekommit. 

5. Ubuntu är en humanistisk filosofi med ursprung i delar av den afrikanska kulturen. Ta 

reda på mer om ubuntu och resonera kring likheter mellan ubuntu och kristendomens 

centrala tankar. 

6. Kan alla handlingar förlåtas? Vad tycker du? Fundera på vad som krävs för att kunna 

förlåta eller bli förlåten. 

7. Förklara uttrycket ”främst bland likar”? 

8. Ta reda på mer om Nobels fredspris. 

 
 

 

 
 
 

Arbeta tematiskt med det här avsnittet 
Det här avsnittet ingår i flera av de föreslagna temana i lärarhandledningen:  

• Tema 1. Religioner och livsåskådningar 
• Tema 4. Synen på gott och ont  
• Tema 8. Religionsfrihet och mänskliga rättigheter 
• Tema 10. Etik och livsfrågor 
• Tema 11. Försoning och förlåtelse 
• Tema 12. Religion och samhälle 


