
 
Koranen 

Islams heliga skrift, skapad 
av Gud, uppläst av ängeln 

Gabriel för Muhammed och 
sedan nedtecknad av 

människor när Muhammed 
återberättade den. 

 

Trosbekän-
nelsen 
Pelare 

Sammanfattning av tron 
inom islam och ett sätt att 

konvertera på.  

”Det finns ingen Gud utom 
Gud och Muhammed är 
hans sändebud”  

 
Sura 

Ett kapitel av Koranen, 
vilken börjar med en kort 

sura först, för att sedan 
bestå av den längsta till den 

kortaste suran. Består av 
mindre delar kallade aya.  

 

Bönen 
Pelare 

Man tvättar sig innan 
bönen, ber fem ggr per 
dag, vänd mot Mecka, 
använder ofta bönematta 
och man visar sin kärlek 
och respekt till Gud  

 
Mecka  

Helig plats inom islam, 
vilken profeten Muhammed 
härstammar från. Här finns 
den heliga stenen Abraham 
fick av Gud, bevaras i Kaba. 

 

Skatten 
Pelare 

2,5 % av vad en muslim 
tjänar ska gå till ett viktigt 
ändamål, exempelvis till 

de fattiga, sjuka eller 
behövande. Man ska inte 
behöva be om detta utan 

detta ska den som behöver 
få. 

 
Medina 

Profetens stad, tidigare 
hette den Jathrib. Platsen 
dit Muhammed flydde till 
från Mecka och där han 

byggde upp Islam.  

 
Fastan 

Pelare 

Sker under fastemånaden 
Ramadan. Man äter och 
dricker inte från 
soluppgång till 
solnedgång, ofta firas 
brytandet av fastan lite 
högtidligt varje kväll. Efter 
fastan sker Eid. 

 
De fem 
pelarna 

 

Läran inom islam: 
Trosbekännelsen, Bönen, 

Skatten, Fastan och 
Vallfärden   

 
Eid al Fitr 

Religiös högtid inom islam 
som firas efter 
fastemånaden Ramadan. 
De firande ger varandra 
gåvor och är ofta lediga för 
firande på olika sätt. 



 
Sunni  

 

Religiös riktning inom 
islam som förutom att tro 
på Koranen tror på Sunna, 

de traditioner som finns 
kring Muhammeds liv. 

Dessutom anser man att 
den första kalifen ska vara 

Abu Bakr. 

 

Vallfärden 

 
Pelare 

Man ska som muslim, om 
man har möjlighet, resa en 
gång i livet till Mecka, den 

heliga staden för att 
besöka Kaba. Görs bland 

annat för att minnas 
Muhammeds sista resa. 

 
Shia 

 

Religiös riktning inom 
islam som tror på att 

Muhammeds kusin Ali 
skulle ta över efter 

Muhammeds död. Shia har 
sin början i Shiat Ali, Alis 

parti.  

 

Fredags-
bönen 

 

 

Viktig bön för muslimer 
under fredagen, sker ofta i 
moskén tillsammans med 

andra muslimer. 

 
Tideräk-

ning  

Den islamska 
tideräkningen som börjar 
med att Muhammed når 
Medina, år 622 EVT, då 

islam sprids över världen 
för första gången.  

 
Moské 

 

Den religiösa byggnaden 
inom islam 

 
Muhammed 

 

Islams viktigaste profet, det 
slutgiltiga budskapet inom 

islam presenterades av 
Muhammed. Han tog också 

emot Koranen av ängeln 
Gabriel.  

 
Imam  

 

Andlig ledare inom islam 
som kan leda böner och 

vara andra behjälplig i att 
tolka koranen och 

hadhiterna. 

 
Abraham 

 

Anfader till Islam, 
Judendom och Kristendom. 

Får sonen Ismael 
tillsammans med Hagar 

som anses vara början till 
Islam.  

 
Hadhiterna 

 
Skrifter som nedtecknats 
om Muhammeds liv och 
leverne, fungerar som 

rättesnören för muslimer 
för hur ett dygdigt liv ska 

levas 

 

 


