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Judendom 

Läxa till tisdag 19/1 2016 7H & 7i 

Judisk lära och judiska texter 

Du ska visa kunskaper om judendomens viktigaste texter och den judiska lärans centrala delar. I be-

dömningsmatrisen nedan är viktiga begrepp i fet stil. 

Toppen Bra 
 

Okej 

Urkunder: Tanakh, Tora & Talmud 
(gemara, mishna, midrash). Du 
kan förklara vad dessa texter inne-
håller och hur de förhåller sig till 
varandra.1 Du jämför judendomens 
urkunder med kristendomen och 
andra religiösa ”urkunder”.  
Religionsboken s. 107-109 + lektions-
anteckningar 

 
Centrala tankegångar: monote-
ism, messias, Gudsbild, människo-
syn 
Du kan förklara och ge exempel på 
att judendomen är en monoteistisk 
religion och resonera om förhål-
landet mellan Gud och det judiska 
folket. Du kan resonera2 sakligt3 
och kritiskt om människosyn inom 
judendomen. Du jämför här ju-
dendom med exempelvis ”centrala 
tankegångar” i kristendomen eller 
hinduism. 
Religionsboken s. 105-106 + lektions-
anteckningar 

 

Urkunder: Tanakh, Tora & Tal-
mud. Du kan förklara vad dessa 
texter innehåller och hur de förhål-
ler sig till varandra. Du jämför 
judendomens urkunder med kris-
tendomens.  
Religionsboken s. 107-109 + lektions-
anteckningar 

 
Centrala tankegångar: monote-
ism, messias, Gudsbild, människo-
syn  
Du kan förklara och ge exempel på 
att judendomen är en monoteistisk 
religion och resonera om förhål-
landet mellan Gud och det judiska 
folket. Du kan resonera sakligt om 
människosyn inom judendomen.  
Religionsboken s. 105-106 + lektions-
anteckningar 

 

Urkunder: Tanakh, Tora & Tal-
mud. Du kan kort förklara vad 
dessa texter innehåller och hur de 
förhåller sig till varandra.  
Religionsboken s. 107-109 + lektions-
anteckningar 

 
Centrala tankegångar: monote-
ism, messias 
Du kan kort förklara och ge exem-
pel på att judendomen är en mo-
noteistisk religion (t.ex. är trosbe-
kännelsen ”Hör Israel” ett exempel 
på detta).  
Religionsboken s. 105-106 + lektions-
anteckningar 

 

Länkar 
www.ne.se Nationalencyklopedin har bra förklarande artiklar om de flesta begreppen ovan. 

                                                           
1 Ett exempel på hur texterna förhåller sig till varandra: Tora är en del av Tanakh, och talmud är tolkningar av 
skrifterna i Tanakh. 
2 Resonera = du visar dina tankebanor och förklarar exempelvis hur du kommer fram till dina slutsatser och 
åsikter. 
3 Sakligt = du använder dig av faktamässigt korrekta och relevanta exempel och/eller logiska resonemang. 

http://www.ne.se/

