
Åk 9  

religion & judendom 

 Analysera judendomen samt olika tolkningar och bruk inom denna. 

 Analysera hur judisk tro och tradition påverkar och påverkas av förhållanden och 

skeenden i samhället 

 Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet. 

 

Att tänka på 

 Lär dig begrepp och fakta.  

 Var tydlig med att redovisa hur du tänker (resonemang). Ge exempel 

som underbygger dina resonemang.  

 Försök att förstå orsaker, samband, mönster, gör jämförelser (analys).  

Fakta + begrepp + resonemang + analys = Toppen! 

Ex. Varför firas påsken? Dels har påsken koppling till berättelserna i Tora 

om hur Mose ledde israeliterna (judarna) ut ur Egypten, men en högtid 

som påsken fyller också en social funktion. Familjen samlas och 

gruppidentiteten stärks, gemenskap är viktigt inom de flesta religioner 

och kulturer … 

 

  



Krav för A Krav för C Krav för E 

Mycket goda kunskaper: 
 

Urkunder: Tanak, Tora & Talmud. Du kan 
förklara vad dessa texter innehåller och hur 
de förhåller sig till varandra. Du jämför 
judendomens urkunder med kristendomen 
och andra religiösa ”urkunder”.  
Religionsboken s. 107-109 

 
Centrala tankegångar: monoteism, messias, 
Gudsbild, människosyn 
Du kan förklara och ge exempel på att 
judendomen är en monoteistisk religion och 
resonera om förhållandet mellan Gud och 
det judiska folket. Du kan resonera sakligt 
och kritiskt om människosyn inom 
judendomen. Du jämför här judendom med 
exempelvis ”centrala tankegångar” i 
kristendomen. 
Religionsboken s. 105-106 
 

Konkreta religiösa uttryck: 
Kosher, synagoga, bar/bat mitzva, sabbat, 
begravning och äktenskap, ortodox, 
konservativ och liberal judendom, högtider  
Du kan beskriva hur judiska traditioner som 
t.ex. påsken (pesach), sabbaten och bat 
mitzva kan gå till och resonera på ett varierat 
sätt om orsaker till varför man firar vissa 
högtider. Du jämför judisk praktik med andra 
religioner. 
 

Du kan ange flera skillnader och likheter 
mellan liberal, konservativ och ortodox 
judendom, samt resonera sakligt om varför 
man tolkar religionen och traditionen olika. 
Religionsboken s. 100-104, 110-113+ texten ”Vi 
behöver ritualer” 
 

Judisk historia och identitet: 
Diaspora, antisemitism, sionism, förintelsen, 
pogromer, identitet 
Du kan beskriva judarnas historia från 1800-
talet och framåt: att judar vanligtvis levt som 
en minoritetsgrupp och upplevt rasism och 
förföljelse. Du kan ge flera konkreta exempel 
på rasism och förföljelse. Du kan också 
resonera om rimliga orsaker till att judarna 
som grupp utsatts för förföljelser och hur 
detta kan påverka judisk identitet. Du 
underbygger dina tankar med sakliga 
exempel. Religionsboken s. 99,113-117 
 

Goda kunskaper: 
 

Urkunder: Tanak, Tora & Talmud. Du 
kan förklara vad dessa texter innehåller 
och hur de förhåller sig till varandra. Du 
jämför judendomens urkunder med 
kristendomens.  
Religionsboken s. 107-109 

 
Centrala tankegångar: monoteism, 
messias, Gudsbild, människosyn  
Du kan förklara och ge exempel på att 
judendomen är en monoteistisk 
religion och resonera om förhållandet 
mellan Gud och det judiska folket. Du 
kan resonera sakligt om människosyn 
inom judendomen. 
Religionsboken s. 105-106 
 

Konkreta religiösa uttryck: 
Kosher, synagoga, bar/bat mitzva, 
sabbat, begravning och äktenskap, 
några högtider, ortodox, liberal och 
konservativ judendom 
Du kan beskriva hur judiska traditioner 
som t.ex. påsken, sabbaten och bar 
mitzva kan gå till och resonera om 
orsaker till varför man firar vissa 
högtider. 
 

Du kan ange några skillnader mellan 
liberal, konservativ och ortodox 
judendom. 
Religionsboken s. 100-104, 110-113 
 

Judisk historia och identitet: 
Diaspora, antisemitism, sionism, 
förintelsen, pogromer, identitet 
Du kan beskriva judarnas historia från 
1800-talet och framåt: att judar 
vanligtvis levt som en minoritetsgrupp 
och upplevt rasism och förföljelse. Du 
kan ge några konkreta exempel på 
rasism och förföljelse. Du kan också 
resonera om någon rimlig orsak till att 
judarna som grupp utsatts för 
förföljelser (t.ex. att den kristna kyrkan 
har uppmuntrat antisemitism) och hur 
detta kan ha påverkat judisk identitet. 
Religionsboken s. 99,113-117 

Grundläggande kunskaper: 
 

Urkunder: Tanak, Tora & Talmud. 
Du kan kort förklara vad dessa texter 
innehåller och hur de förhåller sig till 
varandra.  
Religionsboken s. 107-109 

 
Centrala tankegångar: monoteism, 
messias 
Du kan kort förklara och ge exempel 
på att judendomen är en 
monoteistisk religion (t.ex. är 
trosbekännelsen ”Hör Israel”ett 
exempel på detta).  
Religionsboken s. 105-106 
 

Konkreta religiösa uttryck: 
Kosher, synagoga, bar/bat mitzva, 
sabbat, begravning och äktenskap, 
någon högtid, ortodox, liberal och 
konservativ judendom 
Du kan kort beskriva hur judiska 
traditioner och högtider som t.ex. 
påsken (pesach), sabbaten och bar 
mitzva kan gå till. 
 

Du kan ange någon skillnad mellan 
liberal, konservativ och ortodox 
judendom. 
Religionsboken s. 100-104, 110-113 

 
Judisk historia och identitet: 
Diaspora, antisemitism, sionism, 
förintelsen, pogromer, identitet 
Du kan kort beskriva judarnas 
historia från 1800-talet och framåt: 
att judar vanligtvis levt som en 
minoritetsgrupp och upplevt rasism 
och förföljelse. Du kan ge något 
konkret exempel på rasism och 
förföljelse (t.ex. Förintelsen under 
1930- och 40-talen). 
Religionsboken s. 113-117 

 


