
Kapittel 3: Jødedommen 

Periodeplan for uke 38-44 

 

https://estudie.no/ 

Læringsmål: 

 Forklare særpreget ved jødedom og jødisk tro som 

livstolkning i forhold til andre tradisjoner: 

likhetstrekk og grunnleggende forskjeller. 

 

 Gi en oversikt over mangfoldet i jødedommen, 

viktige historiske hendelser og jødedommens stilling 

i Norge og verden i dag. 

 

 Beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, 

arkitektur og musikk knyttet til jødedommen. 

Uke 38 
1. Introduksjon til tema: «Hva vil det 

si å være jøde?» (s. 46-50). 

2. Hjemmet, synagogen og sabbaten. 

Likhetstrekk mellom religioner (s. 

50-53). Gjøre arbeidsark om 

likhetstrekk mellom religioner. 

Uke 40 
1. Mangfoldet i jødedommen i vår tid 

(s. 63-67). 

2. Videoklipp: «På Tro og Are – 

Jødedommen». 

Uke 43 
1. Presentere plakat for resten av 

klassen. 

2. Jobbe med oppgaver på side 53, 58, 

62 og 67. Gjøre oppgaver om 

jødedommen på nett. Kahoot! 

Uke 39 
1. Viktige hendelser i jødenes historie 

(s. 54-58). 

2. Arkitektur, kunst og musikk (s. 59-

62). 

Uke 42 høstferie i uke 41 
1. Gruppeprosjekt: Lage en plakat. 

2. Jobbe videre med plakat. 

Uke 44 
1. Egenarbeid – forberedelse til prøve. 

2. Skriftlig prøve i jødedommen. 

Aktiviteter: Ressurser: 

 Lage ny tittelside i skrivebok. 

 Samtale og diskutere i par, grupper og felles i 

klassen. 

 Lese tekster, løse oppgaver i fagbok og jobbe med 

arbeidsark. 

 Lage plakat om et gitt emne innenfor jødedommen. 

 Lete opp informasjon om jødedommen på 

internett. 

 Kahoot! 

 Horisonter 8: KRLE for ungdomstrinnet (s. 46-69). 

 Repetisjon av jødedommen. 

 Mæla ungdomsskole: «Jødedommen». 

 Arbeidsark om likhetstrekk mellom religioner. 

 På Tro og Are: «Jødedommen». 

 Oppgaver om jødedommen på nett – del 1. 

 Oppgaver om jødedommen på nett – del 2. 

 Innblikk i forholdet mellom jødene og palestinerne. 

 Arbeidsark om jødene og palestinerne. 

Viktige begreper: 

 Pakt 

 Trosbekjennelse 

 Tanak 

 Kosher 

 Synagoge 

 Sabbat 

 Tora 

 Ortodoks 

 Hasidisme 

 Reform 

 Talmud 

 Rabbiner 
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