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Diskutera och svara på frågorna nedan.

1. Många västerlänningar förknippar islam med beslöjade kvinnor, men långt 
ifrån alla muslimska kvinnor bär slöja. Slöjfrågan har länge varit under 
debatt i olika medier. Västerlänningar sätter ofta likhetstecken mellan slöja 
och förtryck, medan kritiker säger att detta är en missvisande bild eftersom 
många muslimska kvinnor själv väljer att följa muslimska traditioner, bla ett 
sätt att markera sin religiösa tillhörighet. Läs utdragen från Koranen samt: 
http://islam.se/kvinnosyn/slojan (se bifogat, olika typer av slöja). 

[24:31] Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin 
sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt 
dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta 
inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, 
sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och 
sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte 
har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra 
uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och 
synder]; kanske skall det gå er väl i händer! (http://www.koranensbudskap.se/
translations.aspx?chapterID=24&p=3)

[33:53] TROENDE! Gå inte in i Profetens hus annat än om ni inbjudits till en måltid och [gå då 
inte in] förrän vid utsatt tid. Men om ni har inbjudits, stig in [när tiden är inne]. Och ta avsked 
när måltiden är över och dröj er inte kvar för att samtala i förtrolighet. Det besvärar Profeten, 
som av finkänslighet [drar sig för att be er gå]. Men Gud drar sig inte för [att säga] sanningen. 
När ni behöver vända er till [Profetens hustrur] för att be om något, tala då till dem från andra 
sidan av ett förhänge; detta är bästa sättet för er och för dem att bevara hjärtats renhet. Och 
företa er ingenting som kunde förarga eller såra Profeten. Och ta inte under några 
omständigheter [någon av] hans änkor till hustru efter hans död! Inför Gud skulle detta vara 
en oerhörd handling. 

[33:59] Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar - och till [alla] troende kvinnor - att de 
[utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända 
[som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. 
(http://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?p=4&chapterID=33)

a)Vad säger Koranen gällande slöja/kvinnlig klädsel?
b)Varför bär vissa muslimska kvinnor slöja? Varför väljer andra att inte göra 

det? 
c) Hur ser det ut gällande slöjan i andra länder, resonera utifrån att vara 

tvungen att bära slöja samt att inte få bära slöja (sök på Internet). 
d) Vad anser du själv om att bära slöja? 

2. Läs artikeln/uppsatsen Hedersmord – en verklig del av islam. 
a) Skriv en sammanfattning samt dina egna reflektioner kring hedersmord och 

artikeln. 
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b) Diskutera även om du anser att hedersmord är kultur eller religion. 
För att få mer information kan söka på Fadime så hittar du information om 
hedersmordet på Fadime. 

3. Läs Manligt och kvinnligt, män och kvinnor sid. 85 - 87 i Religion, Livssyn oh 
moral och svara på frågorna sid. 87. 

4. Krig i Guds namn! Ibland används religionen som ett medel för att ena 
folket (eller att få med sig så många som möjligt). Läs om Jihad: http://
www.islamguiden.com/jihad.shtml#.WCLwduHhClM

a) Tror du att det är tanken bakom krig i Guds namn (ge exempel)? 
Den 11/9 har blivit en symbol för muslimsk fundamentalism men flera 
muslimska länder fördömer attentaten, resonera också utifrån andra attentat 
och utifrån IS agerande. 
b) Hur tror du att händelserna den 11/9 (samt andra terrordåd som i tex i 

Frankrike) och IS har påverkat världens syn på islam? 
c) USAs svar blev att bomba det land där terroristerna levde och utbildade sig. 

Var det rätt eller fel att agera så, anser du? Hade USA kunnat bekämpa 
terrorismen på något annat sätt och i så fall hur? 

5. Moskén i Malmö har vid flera tillfällen utsatts för attentat. Nu börjar 
försäkringsbolagen reagera och menar att det är för kostsamt för dem. 

a) Vad tror du är orsaken till dessa attentat? 
b) Vad anser du att vi (samhället, medmänniskor, skolan, med mera) kan/bör 

göra för att få stopp på dessa attentat? 
c) Vad är din personliga åsikt om moskéer i Sverige? 

6. Skulle ett samhälle bli gott om alla människor följde islam? Motivera ditt 
svar.  
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