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ABRAHAMITISKA 
RELIGIONER

Judendom, kristendom och islam 
- skillnader, likheter 

och förändringar under hundratals år
Inledning 
Nu ska vi läsa om tre av världs-
religionerna. Vi kommer att prata 
om hur de uppkom, hur deras 
historia ser ut, hur människor som 
lever i religionen påverkas av det 
och mycket mer. En del är är lika i 
de olika religionerna och det är 
inte konstigt eftersom de delvis 
delar samma historia. Men det finns 
också skillnader både mellan 
religionerna och inom religionerna. 
Vi kommer att prata om frågor som 
Vilka urkunder finns? Hur firar man 
Punjab? och vad är skillnaden 
mellan sunni och shia? 

Arbetsform och prov: 
Vi kommer att arbeta med de här 

religionerna på olika sätt. Vi kommer 

att ha genomgångar med fokus på en 
keynote-presentation, diskussioner, 

se film och ha eget arbete med en 
tabell. 

Vi kommer ha läxförhör och vi 

kommer att avsluta med ett prov om 
alla tre religionerna. 

Kunskapskrav utifrån läroplanen för 
betyget E: 
* Eleven har grundläggande 
kunskaper om kristendomen och de 

andra världsreligionerna (under 

denna kurs judendom och islam).  
* Eleven kan beskriva urkunder och 

föra enkla resonemang om likheter 
och skillnader inom och mellan några 

religioner. 

*Eleven kan se att religioner 
påverkas av och påverkar 

samhälleliga förhållanden och  
beskriva enkla samband som visar 

detta. 

* Eleven kan också föra enkla 
resonemang om hur livsfrågor 

skildras i olika sammanhang och hur 
identiteter kan formas av religioner 

och andra livsåskådningar på ett sätt 

som till viss del för resonemanget 
framåt.

ABRAHAMITISKA 
RELIGIONER
          
JUDENDOM
VECKA 13
Först men minst. Det är den 
äldsta världsreligionen av dess 
och även den minsta om man 
kollar på antalet utövare.                     
Läxa är:
Häftets sidor om judendom, 
anteckningar och tabellen.
Om du vill veta mer:
Sidor i religionsboken: 106-131  

KRISTENDOM
VECKA 14
Kristendomen i världen. Den 
största religionen om man utgår 
från antal utövare.
Läxa är:
Häftes sidor om kristendom, 
anteckningar och tabellen.
Om du vill veta mer:             
Sidor i religionsboken 132-181

ISLAM
VECKA 15
Under Guds vilja, tillhör man 
islam så kallas man muslim.   
Om du vill veta mer:       
Sidor i religionsboken182-215                         

LÄXOR/PROV
LÄXA 
onsdag
v. 14 judendom         

PROV                                       
fredag vecka 18 

FILMFÖRSLAG PÅ SLI 
*Från Sverige till Himlen 
*XXX - Världsreligioner i 
Sverige  
*Gud har 99 namn

RELIGION 7A VÅREN 2019

Gemensamma 
Monoteistisk 
Polyteistisk 
Ateism 
Linjära 
Urkund 
Abrahamitiska     
      religioner 
Profeter 
Trosbekännelse  

Judendom  
Rabbin 
Tanak 
Antisemitism  
Kosher 
Synagogan 
Sabbat 
Pesach 
Chanukka 
Kipa 

Kristendom 
Treenigheten 
Sakrament 
Bibeln 
Ortodoxa 
Katolska 
Protestantiska  
Reformationen 
Celibat 
Påsk  

Islam 
Muslim 
Fem pelarna 
Koranen 
Sunna 
Sunni/shia 
Sharia 
Halal/Haram 
Eid al-fitr 
Ramadan
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