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Uppgifter: Vad betyder pelare?

1. Vilken del av ett hus är viktigast och varför?

2. Ringa in alla pelare i bilden nedan!

3. Hur många pelare har islam?

4. Varför säger man att islam har pelare fastän islam inte är en byggnad?

5. Varför är islams pelare viktiga?

6. Vad heter islams pelare på arabiska?
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Uppgifter: Trosbekännelsen

1. Vilka 2 handlar trosbekännelsen om?

2. Hur många delar har trosbekännelsen?

3. Vem handlar del ett om?

4. Vem handlar del två om?

5. Skriv under vad varje liten bit från trosbekännelsen betyder!

6. Vad tror vi på om profeten när vi säger del två av trosbekännelsen? Vad ska vi göra?

SANT ELLER FALSKT
Ringa in om påståendena nedan är sanna eller falska 

Allah har skapat oss & har makt över allt 
Det finns flera gudar
Man ska be till profeten och andra människor
Allah är den enda värd att dyrka
Profeten Mohammad var inte sista sändebudet/profeten
Det finns inget/ingen som liknar Allah
Profeten Mohammad är vår bästa förebild

ASH-HADU AN LAA ILAAHA ILLA ALLAH

WA ASH-HADU ANNA MOHAMMADAN RASOL ALLAH

SANT FALSKT

SANT FALSKT
SANT FALSKT

SANT FALSKT

SANT FALSKT

SANT FALSKT

SANT FALSKT
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Uppgifter: Bönen

1. Fyll i orden som saknas!

Bönen är                            i islam.

Muslimer ska be         gånger om dagen.

Barn börjar träna på att utföra bönen när                                   .

Det första vi kommer tillfrågas om

Innan man ber ska man göra                 .

2. Vem ber vi till? Vad händer när vi ber?

3. Nämn 3 saker som gör att ens wudu’ bryts.

4. Vad betyder Qiblah?

5. Rita vad vi ber mot!
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Uppgifter: Bönen

Skriv bönernas namn, hur många rak’ah/enheter varje bön innehåller och rita 
ungefär hur det ser ut ute när det är dags för just den bönen. 

Ta också reda på i vilka böner man reciterar högt vs. tyst, och exakt vilken tid 
bönerna går in just idag där du bor och skriv upp det.

Bönens
namn

Hur det ser 
ut ute vid 

den 
bönetiden

Antal 
rak’ah

(enheter)

Recitera
högt eller 

tyst

Vilken tid 
bönen 
infaller 

idag
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Uppgifter: Bönen

Färglägg det som man tvättar när man gör wudu. Kryssa över det man INTE gör.

Knäna

Fötterna

MagenArmarna

Öronen

Händerna

Ansiktet

Ryggen

Låren

Numrera de olika stegen när man gör wudu’ i rätt ordning, från 1 till 8.

Mun & näsa                        Fötter                                Öron                                    Hår

Händer                                Ansikte                              Avsikt                            Armar

Vilken du’a säger man när man har gjort klart sin wudu’? 
Om du inte kan den, fråga då någon som kan och skriv upp den här nedan!
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Uppgifter: Allmosan

SANT ELLER FALSKT
Ringa in om påståendena nedan är sanna eller falska

Alla muslimer måste betala zakat

Fattiga betalar zakat

Zakat är 2,5% av ens tillgångar

Ju mer pengar man har, desto mer betalar man i zakat

Som muslim ska man inte vara generös

1. Vad betyder zakat också på arabiska och hur kan det påverka ens pengar?

2. Nämn 2 saker som är bra med zakat.

3. Vad är sadaqah för något?

SANT FALSKT

SANT FALSKT

SANT FALSKT

SANT FALSKT

SANT FALSKT
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Uppgifter: Ramadan

1. Vad är Ramadan för något, och vad är speciellt med just Ramadan?

2. Vad gör muslimer under Ramadan?

3. Mellan vilka böner fastar man?

4. Vad händer när man fastar?

5.     Vad är extra bra att göra under Ramadan?

6. Vad mer än mat ska man avstå från under Ramadan?

7. Vilka behöver inte fasta?
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Uppgifter: Vallfärden

1. Vem ska utföra vallfärden/hajj?

2. Vad händer efter att man har utfört vallfärden/hajj?

3. Hur är staden Mecka?

4. Hur mycket är en bön där värd?

Vad heter….

kläderna man har på sig när man gör hajj?

vattnet man dricker där?

ritualen där man går runt ka’bah 7 gånger?

platsen där man bor i tält?

berget där man gör du’a?

kullarna som man vandrar mellan?
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Uppgifter:

De fem pelarna
Nu har du lärt dig lite om islams fem pelare! 

Så nu är det dags att sammanfatta det du lärt dig. 

Här nedanför ser du 5 pelare. Skriv över varje pelare vilken den är, 
skriv också kortfattat om varje pelare under.
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Uppgifter:

De fem pelarna

VÅGRÄTT
3. Görs innan bönen
4. Tvättas sist när man gör wudu
6. Så heter sista bönen på dagen
9. Profetens tradition/sätt
10. Den andra som trosbekännelsen handlar om
11. Den första som trosbekännelsen handlar om
14. Det händer med ens pengar & en själv när 
man ger zakat
15. Kan man be på
17. När man ger bort pengar annat än i zakat
18. När man utfört hajj är man lika fri från synd som en…
19. Så heter det speciella vattnet som finns i Mecka
20. Heter hajj på svenska
21. Började uppenbaras under Ramadan

LODRÄTT
1. Utförs fem gånger om dagen
2. När man går runt Ka’bah 7 gånger
4. Så heter första bönen på dagen
5. Kallas för nyckeln till paradiset
7. När man varken äter eller dricker så gör man detta
8. Den stad man står riktad mot under bönen
12. Tvättas först när man gör wudu
13. Grunden på ett hus
14. Fastemånadens namn
16. Az-zakat är
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