
I Kulturen – Islam 
Lucktext till avsnitt 4 

 

Uppgift:  

Sätt in rätt ord i texten.  

Stryk orden när du använt dem i texten.  

Obs! Kaaba finns två gånger i texten.  

 

 
 

Ismael                                     Kaaba                       ritual                         monoteism                      Ibrahim 

Moskén           Hagar                        kalligrafi                   Muhammed                polyteistiska 

                          Mekka                                                        pelare                                                Kaaba 

 

 

Det här är (1) _________ i Fittja i Stockholm. Den byggdes av sunni-muslimer som kom till 

Sverige på 1970-talet. Det mesta här inne liknar hur moskéer över hela världen ser ut: en 

nisch för bön, dekorativa mönster och (2) __________. 

 

Bokstäver på väggarna är typiskt för en moské. I muslimsk konst och utsmyckning är 

vackert tecknade bokstäver en viktig del. Det kallas (3)__________. En fras man säger och 

skriver ofta heter Shahada och det är orden ”Det finns ingen gud utom Gud och  

(4) ______________ är hans sändebud”. 

 

Att tro på bara EN gud kallas (5) ______________ och alla de tre abrahamitiska 

religionerna är monoteistiska. 

 

Monoteismen växte fram i kulturer där det vanliga var så kallade (6) _________________ 

religioner, alltså religioner med många olika gudinnor och gudar och när berättelsen om 

Abraham började spridas var det ett sätt att berätta om monoteismen. I Islams berättelser 

heter han (7) ______________.  

 



 

 

 

I en viktig muslimsk berättelse säger Gud att Ibrahim tillsammans med sin son Ismael ska 

bygga helgedomen (8) _______________. Och när de gör det, säger traditionen att de 

också satte dit en sten som fallit från himlen.   

 

Idag är (9) _____________, som ligger i (8) ____________, målet för miljontals 

människor som kommer hit på vallfärd. En viktig (10) ____________ de gör som vallfärdar 

till Mekka är att gå eller springa sju gånger mellan två symboliska berg – bergen Safa och 

Marwa. De bergen finns med i en berättelse hos alla de tre abrahamitiska religionerna. I 

den muslimska versionen har Ibrahims fru (11) __________ lämnats ensam i öknen med 

sin bebis (12)___________. För att söka hjälp springer hon sju gånger mellan bergen Safa 

och Marwa och möter sedan Gud i form av en ängel. 

 

 

 


