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30 spørsmål til prøven!

Dette er en teknikk som hjelper eleven å legge en ramme rundt stoffet i boka, og gjør
innholdet mer konkret i forberedelse til en prøve:!

!

Etter å ha gjennomgått et kapittel i faget du underviser i, skriver du ned mellom 15-30 spørsmål
hentet fra kapittelet. Spørsmålene tar til sammen for seg alt elevene bør kunne om kapittelet/
kapitlene. Om de klarer å svare på alle 30 spørsmålene uten hjelpemidler, vil det i praksis si at de
har lært seg det sentrale innholdet i kapittelet utenat.!

!

Kopier ut spørsmålene til elevene, og fortell elevene at de vil få (f.eks.) 6 av de 30 spørsmålene på
den kommende prøven. Elevene velger så hvordan de ønsker å jobbe med stoffet. De kan enten få
jobbe i timene, eller ha dette som hjemmelekse (dette er opp til den som underviser). Vær tydelig
på at alle svarene står i boka (om ikke annet er oppført), og at elevene bør lese gjennom og se om
det er noen spørsmål de ikke forstår, slik at de kan spørre deg før det er for sent. Av erfaring føler
elevene at de får oversikt over stoffet med denne teknikken. De fleste får til å forberede seg til
prøven, siden de konkret vet hva de skal øve på.!

!

Vedlagt er 30 spørsmål som er blitt brukt på en prøve på 8.trinn i RLE. Prøven tok for seg
spørsmål fra to kapitler om både Jødedommen og Islam (på til sammen 50 sider), hentet fra boken
Horisonter 8 av Holth og Deschington utgitt av Gyldendal Undervisning. 50 sider er i
utgangspunktet mange sider å ha som prøve for 8.trinn, men ved å bruke denne teknikken, kan det
føre til at eleven ikke blir like overveldet over alt de må kunne.!
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30 spørsmål
om jødedommen og islam

!

Her er 30 spørsmål tatt fra kapittel 3 og 4 i Horisonter – læreboka i RLE for 8.
trinn. 6 av disse spørsmålene vil bli valgt ut til en prøve i disse kapitlene. Kan du
svare på disse spørsmålene, skal du ikke ha problemer med prøven. Lykke til!

!

1.
2.
3.
4.
5.

Hvilken religion er den eldste av kristendommen, jødedommen og islam?
Hvordan blir man jøde? Nevn minst to måter å bli jøde på.
I hvilket land ligger Mekka?
Hvorfor er familielivet en viktig arena for jødene?
Omtrent hvor mange muslimer finnes det i Norge i dag?
Bonus: Omtrent hvor mange innvandrere finnes det i Norge i dag? (finnes
på nett)
6. Hvorfor kaller muslimer hverandre for ”bror” og ”søster”?
7. Hva heter jødenes hellige bok, og hva heter muslimenes hellige bok?
Bonus: Hva heter de kristne sin hellige bok?
8. Nevn 4 ting man som oftest finner i, på eller utenfor en moske.
9. Hva heter jødene sin samling av hellige skrifter som de kristne kaller det
gamle testamentet?
10. Er jøder et bestemt folkeslag? Fortell hvorfor/hvorfor ikke.
11. Hvorfor vasker muslimer seg før de ber?
12. Omtrent hvor mange muslimer finnes det i verden i dag?
13. Hvordan ble Islam splittet til sunni og sjia? Nevn to forskjeller mellom de
to retningene.
14. Omtrent hvor mange jøder finnes det i Norge i dag, og hvorfor var det
flere jøder i Norge i 1940?
15. Når begynte det å komme innvandrere (og med dette, muslimer) til
Norge?
16. Hva er forskjellen på en flyktning og en innvandrer?
17. Hva feirer jødene hver påske? Utdyp.
18. Nevn 5 praktiske utfordringer muslimer kan møte på i hverdagen når de
kommer til et land som Norge.
19. Hvorfor dekorer ikke jøder med malerier og bilder i synagogene?
20. Hvilket språk står koranen skrevet på?
21. Hvordan spredte religionen islam seg mens Muhammad levde, og etter
hans død?
22. Nevn de 5 søylene i islam, og forklar kort hva de innebærer.
23. Hva var grunnen til at jødene fikk området vi i dag kaller Israel, og ikke et
helt annet område?
24. Hva er forskjell på halal og haram? Nevn 3 eksempler på hver av de.
25. Nevn 3 likhetstrekk mellom jødedommen og islam. Bonus: Er det noen
ting som også er likt med kristendommen?
26. Hva betyr sekularisme, og hva vil det si å være sekularisert?
27. Hva er hanukka, og hvorfor feirer jødene dette?
28. Hva vil det si å være en ortodoks jøde?
29. Hvor ble den første moskeen bygget, og omtrent når var dette?
30. Hva vil det si å være en minoritet? Nevn eksempler på tre
minoritetsgrupper.

