
Bedömningsfrågor
Abrahamitiska religioner



Frågor som främst bedömer 
kunskapskravet kring kunskaper 
om de centrala tankegångarna 
och urkunderna kopplade till 
konkreta handlingar och uttryck i 
de olika religionerna.



Frågor som främst bedömer 
kunskapskravet att kunna föra 
resonemang om likheter och 
skillnader inom och mellan
religionerna.



Frågor som främst bedömer 
kunskapskravet att kunna föra resonemang 
om hur religioner kan påverka vad som 
sker i samhället och hur det som sker i 
samhället kan påverka en religion.



Mat och religion

Hur ser reglerna kring mat ut i ”din” religion och var finns 
de nedtecknade?

Vilka likheter och skillnader finns det mellan de tre 
religionernas matregler och varför skiljer de sig åt? 

Hur kan det som skett i samhället ha påverkat 
uppkomsten av olika matregler inom en religion?



Jerusalem

Varför är Jerusalem en helig plats? Beskriv utifrån ”din” 
religion och koppla till urkunderna.

Vilka likheter och skillnader kan du se kring synen på 
Jerusalem mellan de tre religionerna?

Vilken roll har religionen i konflikten kring Jerusalem?



De tio orden/budorden

Varför kan man säga att en religions centrala 
tankegångar kan beskrivas med hjälp av orden?

Vilka likheter och skillnader finns mellan 
judendomens tio ord och kristendomens tio budord? 
Varför finns de inte med i islam?

Hur påverkar de religiösa reglerna ett samhälle?



Den gyllene regeln

I Talmud säger en rabbin: ”Det som är avskyvärt för dig, skall du icke göra mot 
andra, det är hela Toran, resten är kommentarer”. I Bibeln säger Jesus: ”Allt vad 
ni vill att människorna ska göra för er, det skall ni också göra för dem” (Matt 7:12) 
I en hadith finns beskrivet hur Muhammed säger: ”Ingen av er är troende förrän 
han önskar detsamma för sin broders räkning som för sin egen”.

Hur påverkar dessa regler religiösa människors sätt att leva sina liv?

Vilka skillnader och likheter hittar du mellan de olika 
sätten att uttrycka den gyllene regeln?

Behöver vi fler regler i ett samhälle än en ”gyllene regel”?



Gud

Hur beskrivs Gud i urkunden och hur ska människan visa 
vördnad för gud? 

Vilka likheter och skillnader finns det i synen på Gud 
mellan de abrahamitiska religionerna?

Vilka förändringar i samhället kan ha förändrat synen på 
Gud hos människorna?



Homosexualitet

Hur är synen på homosexualitet i religionens urkund? 
Vad innebär det för människor inom religionen? Kan 
samkönade par vigas?

Vilka likheter och skillnader kan du se mellan och 
inom religionerna?

Har förändringar i samhället påverkat hur religionen 
ser på homosexualitet?



Tillhörighet och folk

Vem ska tro på Gud? Är religionen öppen för alla, försöker de 
troende sprida den? Vad står det i urkunderna?

Vilka likheter och skillnader finner du mellan eller inom 
religionerna?

Under 1800-talet föddes den rasistiska tanken att judarna var 
ett speciellt folkslag och det ”hjälpte inte” om de bytte 
religion. Vem har rätt att bestämma vilken religion man ska 
tillhöra?



Högtider och helg

Berätta om vilka högtider man firar och varför man gör 
det? Hur kan det kopplas till religionens urkund?

Vilka likheter och skillnader finns det kring firande av 
högtider och helger?

Har firandet av olika högtider och helger alltid sett 
likadant ut? Du kan ge exempel från olika religioner, 
samhällen och tider.



Profeterna 

Vilka räknas till de viktigaste profeterna inom religionen? 
Berätta vad människor idag kan lära av dessa.

Finns det likheter och skillnader mellan vilka profeter som 
räknas som viktiga?

Politik och splittringar mellan länder kan även göra att 
religioner utvecklar olika riktningar, där till exempel olika 
profeter och tolkningar får olika betydelse. Kan du se något 
sådant exempel inom ”din” religion?



Ritualer och övergångsriter

Beskriv några olika ritualer och förklara hur de kan kopplas till 
urkunden.

Berätta om någon likhet eller skillnad när det gäller 
religionernas ritualer och övergångsriter. 

Hänger dessa ritualer och övergångsriter samman med 
samhällets förväntningar på människan? 



Symboler och klädesplagg

Finns det speciella symboler som de troende bär eller finns 
det klädregler som man ska följa? Varför är det så?

Vilka likheter och skillnader kan du hitta mellan de olika 
religionernas symboler och klädregler? Vad kan det bero 
på?

Kan speciella sätt att klä sig, eller symboler man bär 
innebära någon fara eller hot, för sig själv eller andra?



Man och kvinna

Hur är relationen mellan man och kvinna i religionens urkund? 
Finns det tydliga roller och eller värde för de olika könen?

Finns det några likheter eller skillnader mellan synen på kvinnor 
och män inom eller mellan religionerna?

På vilket sätt kan synen på kvinnan inom religionen ha påverkat 
samhället? Kan ett samhälles förändrade syn på kvinnor 
förändra synen på kvinnors roller inom religionen?


