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Moses – arbetsblad 
Av Boel Nygren  

 

Ord och begrepp 
farao, israelit, profet, uttåget, den brinnande busken, gudssyn, diaspora, stentavlor, de tio 
budorden, guldkalven 
 

Platser på kartan 

Egypten 
 

Om Moses 
Avsnittet handlar om Moses, en av judendomens allra viktigaste personer och dess främsta profet. 
Moses ses som den som enade det judiska folket och slöt ett nytt förbund med Abrahams gud. 
Han räddade sitt folk från slaveri och var den som tog emot de tio budorden från gud på berget 
Sinai. Moses levde i det antika Egypten för 3200 år sen. Han föddes av en israelitisk mor, men 
adopterades av faraos dotter och växte upp i det egyptiska palatset. En dag hände något som 
gjorde att han påmindes om sitt israeliska ursprung och tvingades att fly ut i öknen. 
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Frågor 

 

1. Vem är Moses? 

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 Moses och judendomens ursprung? 

3. Varför är Moses och israeliterna i Egypten? 

4. Berätta om händelsen som får Moses att lämna sitt liv som egyptisk prins. 

5. Hur tror du att Moses påverkas av sina dubbla identiteter – som både israelit och egyptier? 

Har du eller någon du känner dubbla identiteter på samma sätt som Moses? Berätta om du 

vill. 

6. Vad är det för uppdrag Gud ger Moses. Hur reagerar Moses på det? 

7. Vilken roll spelar Moses och uttåget ur Egypten för det judiska folkets historia och 

judendomen? 

8. Hur skildras gud i den här berättelsen? Sägs det något mer om judendomens syn på gud i 

avsnittet? 

9. Vilken högtid firar judar än idag till minne av det judiska folkets uttåg ur Egypten? 

 

 

 
 
 

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

• Tema 1. Religioner och livsåskådningar 
• Tema 5. Synen på gud eller det gudomliga 
• Tema 7. De som gick före  
• Tema 9. Att möta gud eller det gudomliga  
• Tema 10. Etik och livsfrågor   


