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Zarathustra – arbetsblad 
Av Boel Nygren  
 

Ord och begrepp 

offer, nomader, polyteism, monoteism, kosmisk dualism, änglar, uppenbarelser, parser 

Platser på kartan 

Persiska riket 

Om Zarathustra 

Avsnittet handlar om profeten Zarathustra, som sägs ha levt för över tre tusen år sedan i Persien 
och ses som grundare av religionen zoroastrismen. Myten om Zarathustra och hans lära så som 
den har förts vidare genom historien har inspirerat och fascinerat många religiösa tänkare och 
filosofer. Både judendom, kristendom och islam har gemensamma drag med zoroastrismen som 
var en av flera religioner som fanns i området där de abrahamitiska religionerna har sitt ursprung. 
Vad som är sant eller inte i myten om Zarathustra är svårt att veta. Källorna som finns idag kom 
till långt efter att han sägs ha dött.  
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Frågor 

 

1. Vem var Zarathustra? 

a. Berätta vad du vet om honom – fakta.  

b. Beskriv hur du uppfattar honom efter att ha lyssnat på programmet - din åsikt. 

2. Vilka är våra källor till kunskap om Zarathustra och zoroastrismens ursprung? 

3. Nämn några centrala tankar inom zoroastrismen. 

4. Vem eller vad är Ahura Mazda? Hur visar sig Ahura Mazda för Zarathustra? 

5. Många forskare menar att zoroastrismen hade stor betydelse för utvecklingen av den tidiga 

judendomen. Ser du några likheter mellan de två religionerna? Vilka? 

6. Vad var det Zarathustra vände sig emot i den religion som dominerade där han levde? 

7. Var finns zoroastrismen idag? 

8. Efter att Zarathustra hade utfört ett under gick kungen över till zoroastrismen. Vad 

betyder det för en religions utveckling när de med makt i samhället ansluter sig till den. Ge 

gärna exempel från olika religioner. 

 

Arbeta tematiskt med det här avsnittet 
Det här avsnittet ingår i två av de föreslagna temana i lärarhandledningen:  

• Tema 1. Religioner och livsåskådningar 
• Tema 7. De som gick före  


