
 
Middagen – jämförande uppgift 

 
• Ni ska i grupp, max 4 per grupp, diskutera frågorna nedan. Välj ut 

en gruppledare (ordförande) och en sekreterare som för protokoll. 
Jag vill ha in protokollet efter nästa lektion (14/11) med namn och 
vad ni har kommit fram till. Ni behöver inte skriva utförligt i 
protokollet till mig, det räcker att i punktform skriva vad ni har 
diskuterat och kommit fram till. Jag rekommenderar att ni skriver 
utförligt till er själva som hjälp inför testet 
 

 
Uppgift:  
Detta är en berättelse om några grannar som bor i Malmö, med olika 
kulturell bakgrund. En fredagskväll skall de träffas hemma hos det judiska 
paret Nina och Isak, med ursprung från Israel, för att äta middag. De 
andra paren är muslimerna Ali och Nassrin, ursprungligen från Syrien, 
samt Jan och Berit, två troende kristna med ursprung från Malmö. 
 
Dessa par har inte känt varandra så länge och är nyfikna på varandras 
religioner. De kommer under kvällen att ha en diskussion hur det är att 
leva som jude, muslim och kristen i Sverige och vad deras religion betyder 
för dem individuellt och för deras samhällen. De finner både likheter och 
skillnader i sitt sätt att utöva religionerna.  
 
 

 
 
 
Er uppgift blir att göra en sammanfattning av diskussionen som paren för 
under kvällens lopp. Ni ska utgå från följande frågeställning och titta på 
likheter och skillnader: 
 

a) Hur är diskussionen kring vilken typ av mat de ska äta? Tänk er att 
de träffas på ICA för att gemensamt inhandla maten 

 



b) Under kvällens lopp kommer de in på att diskutera Abraham, deras 
gemensamma stamfader, hur lyder diskussionen? 

 
c) När paren sätter sig ner för att äta kommer de in på religionernas 

grundare, Moses, Jesus och Muhammed, hur lyder diskussionen? 
 

d) Under desserten kommer de in på att diskutera Guds roll i världen 
samt hur respektive religion ser på människan. Sammanfatta denna 
diskussion 
 

e) Välj ett eget ämne som de diskuterar under kvällen Hur går denna 
diskussion och på vilka punkter är man överens och på vilka punkter 
tänker man olika? Välj bland följande:  
- Heliga städer (vallfärd) 
- Heliga handlingar (riter) 
- Livets grundregler/heliga skrifter 

 
 
Lycka till! 
 
 
 


