
Instuderingsfrågor – Judendom s. 30-53 
Relief a+ 
Det judiska folket 

1. Redogör för Relief a+ diskussion om vem som är jude. 
2. Vad menar man med uttrycket ”nästa år i Jerusalem”? 
3. Vilken period var det judiska folkets storhetstid? 
4. Vad hände år 70 efter vår tideräkning respektive år 135 efter vår tideräkning i judarnas 

historia? 
5. Vad menas med diaspora? 
6. Berätta om judarnas varierade ställning i Europa under medeltiden fram till idag. 
7. Vem är judendomens religionsstiftare? 
8. Hur många judar finns det i världen? 
9. Vad innebär den politiska inriktningen sionism? 
10. Vem var Teodor Herzl? 
 

Rit och liv 
11. Hur ser det ut i en synagoga? 
12. På vilket språk hålls stora delar av gudstjänsten på? 
13. På vilken dag i veckan hålls det lite mer utförligare gudstjänsten? 
14. Vad är en Kipah? 
15. Vad är koshermat? Fundera på vanliga maträtter som renläriga judar ej får äta! 
16. Hur fungerar sabbatshögtiden i hemmen? 
17. Berätta om hur och varför påskhögtiden firas. 
18. Berätta om hur och varför Chanukka/Tempelinvigningsfesten firas. 
19. Berätta om hur och varför Veckofesten firas. 
20. Hur får en judisk flicka respektive pojke sitt namn? 
21. Vad är bar- och bat  mitzva? 
22. Hur firas ett judiskt bröllop? 
23. Varför får man inte inleda en konversation med en jude/judinna som sörjer en anhörig 

eller vän? 
 

Tro och Etik 
24. På vilket sätt menar en del religionsforskare att judendom och kristendom skall ses 

som två tolkningar av den judiska tron? 
25. Vilka texter är grunden för den judiska tron? 
26. Vem var Esra? 
27. Hur är Gud enligt judisk tro? 
28. Vem är den viktigaste personen i judisk religion? Berätta om denne/a persons liv och 

gärning. 
29. Vem är Messias? Och hur skall löften om Messias tolkas? 
30. Hur ser judendomen på livet och på döden? 
31. Varför har människan skapas med en fri vilja enligt judendomen? 
32. Vad menas med teodicéproblemet? Berätta om Jobs lidanden i Jobs bok. 
 

Kultur och samhälle 
33. Gör en sammanställning av de olika riktningar inom judendomen för att se vad som 

skiljer dem åt. 
34. Ange några anledningar till varför Israel/Palestina konflikten är så svår att lösa. 
35. Berätta om kristna och muslimers situation i Israel 

 


