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Vi tittar på världsreligionerna - Islam
Islam är den näst största världsreligionen med runt en miljard 
troende. Islam dominerar i mellanöstern, men över två hundra 
miljoner troende bor i Indonesien. Islam är väletablerad i väst, 
och dessutom utbredd i Afrika samt vissa delar av Asien.

Tro
570 e.kr i Mekka föddes Muhammed bland andra Mekkabor som 
dyrkade flera avgudabilder. Vid 40 års ålder mediterade han i en 
grotta där ängeln Gabriel uppenbarade sig. Muhammed började 
predika guds ord för Mekkas invånare, men de förargades av att 
Muhammed ville att de skulle be till en gud, Allah. Därför anfölls 
Muhammeds anhängare.

En natt i Jerusalem uppsteg Muhammed till himmelen och pratade 
med profeter som Moses och Jesus. Muslimerna anser därför att 
Jerusalem är den tredje heligaste staden efter Mekka och Medina. 

År 622 e.kr reste Muhammed med sin vän Abu Bakr norrut till 
Medina. Från denna tid börjar den muslimska kalendern. Muhammed 
blev ledare för Medina och erövrade Mekka år 630 e.kr. 632 dog 
Muhammed och begravdes i Medina. 

Den muslimska staten började därefter spridas utanför Arabien. 
Knappt två hundra år senare sträckte den sig från Indien i öst till 
Spanien i väst. Muslimernas påverkan på vetenskap, teknologi och 
konst var mycket stor.

Fem pelare - fem religiösa plikter:

Trosbekännelsen shahadas innebörd är att det finns ingen Gud 
utöver Gud, och Muhammed är Guds sändebud.

Daglig bön sker fem gånger om dagen på bestämda tider. I moskéer 
förekommer gruppbön som påminner om att alla är lika inför gud. 
Böner utropas ofta från en minaret, som är ett torn för böneutrop. 
Troende vänder sig mot Mekka. Vissa moskéer har särskilda bönerum 
för kvinnor. Avgudadyrkan är förbjuden, och därför saknar moskéer 
statyer och målningar. Istället är de dekorerade med citat ur koranen.

Fastan innebär fasta mellan soluppgång och solnedgång.  Fastan 
avslutas med Eid Al-Fitr, fastebrytandets högtid som pågår i tre dagar 
och firas tillsammans med vänner.

Ur kursplanen för religionskunskap:

”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utveck-
lar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället 
och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli upp-
märksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, 
och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.”
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Allmosan, Zakat, innebär att muslimer skänker en del 
av sina tillgångar till välgörenhet.

Hajj, pilgrimsfärden, innebär att muslimer måste 
besöka Mekka och Medina en gång under sitt liv. En av 
höjdpunkterna är att gå sju varv runt Kaban i Mekka.

Inriktningar:

Sunnimuslimer är i majoritet och anser att Muhammed 
inte lämnade något testamente om vem som skulle 
efterträda honom. I stället anser de att de troende har 
rätt att utse en kalif. 1924 avskaffades kalifatet. 

Shiamuslimer anser att Muhammed valde sin svärson 
Ali till att bli hans efterträdare, den första imamen.  
Man tror även att Mahdi, den vägledde, ska komma 
tillsammans med Jesus på domedagen. Denna gren är 
huvudreligion i Iran, och är även stor i Irak.

Symboler, riter och heliga skrifter
Koranen ses som Guds oförvanskade ord som 
Muhammed fick genom ängeln Jibra-her, eller ängeln 
Gabriel.

I Koranen finns olika regler som utgör grunden för 
tron.  Dessutom finns vägledning från profeter före 
Muhammed, bland annat Moses, Jesus och Abraham.

Diskussionsfrågor
1. Vad betyder islam?
2. Vad betyder muslim?
3. Varför är Jerusalem en helig stad för muslimer?
4. Varför vänder man sig mot Mekka när man ber?
5. Hur är synen på Jesus, Moses och Abraham inom 

islam? 
6. Vad är skillnaden mellan sunni- och shiamuslimer?
7. Vilka likheter och skillnader mellan olika religioner 

kan du komma på?
8. För att komma närmare sin gud finns det olika sätt 

som människor världen över använder. Kan du ge 
några exempel?

9. Vilka skäl kan det finnas för människor att tro? Ge 
gärna några olika exempel. 

10. Dela in er i par: Nämn tre-fyra saker som du och 
din kompis kommer ihåg från filmen. Varför tror ni 
att ni minns just dessa? Diskutera!

Här kan du hämta mer information
http://www.islamiskaforbundet.se/sv/ - Islamiska 
Förbundet i Sverige
http://www.ifstockholm.se/ - Islamiska Förbundet i 
Stockholm
http://www.islamisktforum.se/iif.html - Islamiskt 
Informations Forum
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/islam - 
SO-rummet om islam
http://sv.wikipedia.org/wiki/Religion - om religion
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsreligion - 
om världsreligioner
http://www.religion.nu/ - en pedagogisk guide till olika 
religioner
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion - SO-
rummet om religionskunskap
www.google.se - användbar sökmotor
http://factlab.com/?setcountry=Other&setlanguage=S
wedish#lo=1 - Factlab
www.wikipedia.se – bra nätencyklopedi
http://www.cinebox.se/ - Cinebox hemsida
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