
Instuderingsfrågor – Islam

1. Profeten Muhammed har en central plats/roll bland muslimer

a) Vem var han?

b) Varför var/är han så viktig inom islam?

2. Koranen anses vara en exakt kopia av det himmelska originalet

a) Hur kom Koranen till?

b) Varför är Koranen så viktig för en troende muslim?

3. Koranen börjar med en kort sura som sammanfattar det viktigaste när 

det gäller den muslimska gudatron, ”Gud som är världens Herre, den 

barmhärtige förmanaren och domedagens konung.” Muslimer säger 

ofta Allah akbar ”Gud är större”. 

a) Vilken synd är värre än alla andra i islam, och varför?

b) Läs texten nedan som är hämtad från Koranen och svara på frågorna 

som följer efter texten:

2 Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre, 3 den Nåderike, den 

Barmhärtige, 4 som allsmäktig råder över Domens dag! 5 Dig tillber vi: 

Dig anropar vi om hjälp. 6 Led oss på den raka vägen – 7 den väg de 

vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats 

av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!

c) Vilka egenskaper hos Gud kommer fram i texten? Beskriv muslimers 

syn på Gud dvs Allah. 

d) Hur ska människan förhålla sig till Gud enligt texten?

e) Vad innebär predestination, diskutera det med utgångspunkt av 

texten.  

4. Vördnad för Allah, omtanke och solidaritet gentemot människorna. Det 

är grundläggande reglerna för en muslims sätt att leva. Det 

sammanfattas särskilt tydligt i islams fem pelare. 



a) Vilka är islams fem pelare, beskriv dem alla?

b) Vilken pelare följer en muslim 1. varje dag ? 2. varje år? 3. minst en 

gång i livet?

c) Bönen ”Salat” är en av islams grundpelare, läs sura 2 och svara på 

frågan som följer:

”Herre! Tag nådig emot var Du är den som hör allt, vet allt. Herre! Gör 

att vi underkastar oss Din vilja och gör vår efterkommande till ett 

samfund av [människor] som underkastar sig Din vilja. Lär oss att 

förrätta vår andakt och tag emot vår ånger. Du är Den som går den 

ångerfulle till mötes, den Barmhärtige!

144 Ofta har Vi sett dig [Muhammad] vända ansiktet mot himlen [i 

väntan på ledning], och Vi skall låta dig vända dig i en böneriktning som 

skall göra dig nöjd. Vänd alltså nu ditt ansikte mot den heliga Moskén; 

ja, var ni än befinner er, vänd era ansikten mot denna [Moské]. De som 

[förr] fick ta emot uppenbarelsen vet säkert att detta är ett sant [påbud] 

från deras Herre. Och Gud förbiser ingenting av vad de gör.”

d) Var i texten beskriver den typiska muslimska böneställningen?

5. Även vardagslivet har den troende muslimen många regler att följa. 

Om du och din familj hade varit riktigt troende muslimer. 

a) Vad hade ni fått äta/inte äta?

b) Vad har ni behövt tänka på när det gäller kläder?

c) Hur hade ni firat gudstjänst?

6. För att vi i väst lättare ska kunna förstå hur olika strömningar inom 

den muslimska världen ser ut talar forskare om fundamentalister, 

sekularister, modernister och traditionalister.

a) Förklara kort vad det innebär att vara sekulariserad och 

fundamentalistisk. 

b) Varför tror du många i västvärlden ser alla muslimer som 

fundamentalister?



7. Tillämpningen av den religiösa lagstiftningen, Sharia varierar i stor 

utsträckning mellan de muslimska länderna. Varför kallas Sharia bla 

”den gudomliga lagen”?

8. Jihad översätts vanligen med ”heligt krig” och förknippas med islam, 

men betyder egentligen ansträngning eller strävan. Vad innebär Jihad?

9. Vad händer efter döden enligt islam?


