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När jag berättade för mina kollegor och mina vänner att eleverna i redaktionen valt temat tro och 
religion var det en del som varnade mig. De sa ”Det är ett känsligt ämne, det kommer bli bråk”. Och 
jag erkänner att jag var lite orolig. Jag vet att tro och religion väcker starka känslor. Jag var rädd att 
personer skulle säga eller skriva saker som skulle göra andra ledsna eller arga. 

Men så har det inte blivit. Många elever tycker att tro och religion är viktigt, och många ville skriva. 
I redaktionen finns personer som tror på gud, och personer som inte tror 
på gud. Vi är från olika länder, med olika religioner. Vi har inte tyckt lika-
dant. Men alla har lyssnat på varandra. När vi inte har förstått har vi frågat 
för att få veta mer. 

När vi gjort klart tidningen kunde vi se att vi lärt oss mycket om olika sätt 
att tänka och tro. Det kommer ni som läser tidningen också att få göra!

Vi kan visst prata om religion
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Världen&vi görs av elever som studerar sfi eller svenska som an-
draspråk inom ABF Vux. Vill du skriva eller fotografera för tid-
ningen? Kontakta chefredaktör fatima.gronblad@abfvux.se

OMSLAGSBILD OCH BAKSIDA:  
Kläder är viktiga för att berätta vilka vi är och vad vi tror 
på. De påverkar också vilken bild vi får av varandra. Men 
förändrar de vilka vi är?
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Religionen ger svar på de svåraste 
frågorna:
Vad händer med en person efter 
döden?
Vad är meningen med livet?
Vad är sanningen om världens 
slut?

Mailis Silla, Stockholm

Vad tänker du om religion?

Religion och tro är att man har kraft inom 
sig. Vilken religion spelar ingen roll. Om 

några saker är allvarliga kan vi be och 
känna att det verkligen blir sant. Vår 

kraft kommer att bli verklig genom 
att be. Våra önskningar kan uppfyl-
las. Det betyder att religion är att 
be. Att be är den största kraften. 

Davaa Boldbaatar, Stockholm

Eftersom människan har 
en början och ett slut 
måste hon tro på religi-
on och komma ihåg hur 
universum började och 
hur det slutar. 

Mohammed Tarabishi, 
Stockholm

Jag är kristen och jag har min egen barnatro. 
Jag tror på någonting, jag kan inte säga ex-

akt vad, men tron är något jag kan vända 
mig till när det är svårt. Det är upp till 
var och en vad man tänker om religion. 
Du tror på ditt sätt och jag på mitt sätt. 
Vi är alla olika.    

                                 
Agneta Klang, Göteborg

Jag har ingen religion. Jag 
tror inte på gud. Jag tror 
bara på att göra bra saker 
och vara en bra människa, 
det är okej.

Zakaria Heidavi, Göteborg

LYSSNA! 



För att kunna leva tillsammans i ett 
samhälle med mångfald behöver vi 
prata med varandra.

Religion är ett ämne i grundskolan, 
gymnasieskolan och vuxenutbildning-
en. När man studerar religion i den 
svenska skolan tittar man på religioner 
utifrån. Man analyserar och 
lär sig att förstå hur olika 
religiösa grupper och indi-
vider tror och tänker. Reli-
gionsämnet har ett mål. Det 
målet är att förstå hur man 
kan leva i ett samhälle med 
mångfald. Det betyder att 
man ska kunna möta, sam-
tala med och visa respekt 
för människor som tror och 
tänker olika.

Men fungerar religion som 
maträtter som man kan tycka olika 
om? Det finns de som tycker det. Men 
det finns också de som tänker att just 
deras religion är sann. Då betyder det 
att andra har fel. Detta är vanligt inom 
religion. Vi ska titta på exempel inom 
judendomen, kristendomen och islam.

Bland judarna är Messias en ättling till 
kung David, en ledare. Han ska ska-
pa världsfred. Många judar väntar på 
Messias. Man är överens om att Messi-
as inte har kommit än. 

De kristna menar att Jesus är Messias, 
dessutom är han Guds son. Vägen till 
Gud går via Jesus. Muslimer tror ock-

så på Jesus. Men de tror inte att Gud 
kan ha en son, hos dem är Jesus en stor 
profet. Man tror också att judarnas och 
de kristnas böcker innehåller delar av 
sanning men att det finns många fakta-
fel där. Därför berättade Gud hela san-
ningen för Muhammed och den skrevs 
ner i koranen. 

När en religion tror att det 
är på ett visst sätt kallas det 
dogmer. Det betyder före-
ställningar om sanningen. 
Om olika religioners dog-
mer motsäger varandra 
kan det leda till konflikt. 
Det finns också exempel på 
olika uppfattningar inom 
samma religion. Då kan 
det skapa konflikter mellan 
olika grupper inom den re-
ligionen.

Det finns också exempel på att man 
kan tro att ens religion är den sanna, 
men att man talar med varandra på ett 
respektfullt sätt. En sådan dialog kallas 
för religionsdialog. Det finns många 
forum där detta pågår. 

För att vi alla ska kunna leva tillsam-
mans i ett samhälle med mångfald är 
denna typ av dialoger viktiga. Man 
måste inte tycka om andras åsikter el-
ler sätt som andra tror på, men man 
kan tycka om andra människor och 
lyssna på dem på ett respektfullt sätt.

Rel ig ion  och respekt

4     ELEVTEXTER

"Fungerar 
religion som 
maträtter 
som man 
kan tycka 
olika om?"

TEXT AV 
HANNA  
HÄGERLAND
Religionslärare på  
ABF Vuxenutbildning,  
Göteborg

NYA ORD
ANALYSERA
Undersöka något 
mycket noggrant

PROFET
En person som har 
ett budskap från 
Gud

FÖRESTÄLLNING
En tanke eller en 
idé om hur något är
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Vi buddhister tror på karma. Om 
man gör bra karma eller bra hand-
lingar påverkar det själen och livet på 
ett bra sätt. Men om man gör dåliga 
handlingar får det en negativ effekt 
på själen och livet. 

Man kan jämföra med att jobba, som 
ett exempel. Om du vill ha pengar 
måste du först jobba i 30 dagar, först 
efter det kan du få lön. Om du vill bli 
rik, måste du jobba, spara och inte 
göra av med alla pengar.

Om du inte jobbar och inte sparar 
blir du fattig och får många problem 
i livet.

Meditation är också bra karma, det 
betyder att själen får lugn och frid. 
När man mediterar blir man lugn 
och mer närvarande.

Jag tror att alla religioner har en bra 
lära. Sedan beror det på människor-
na, om de följer det som religionen 
lär ut.

PHRA TARA NANTAPULSAB, ODINSSKOLAN
FOTO VÄNSTER: PATCHAREE MATCHIMA

HÖGER: HÅKAN BEWERT, BEWERT.SE

Dina handlingar påverkar din själ 

På helgerna är det ceremonier i det thailändska buddhistiska templet Wat Pha i Säve, 
Göteborg. Då brukar människor ge mat till munkarna. Phra Tara Nantapulsab är 
munk och bor i templet. 

Fem exempel 
på regler inom 
buddhismen:

1. Man får inte döda.
2. Man får inte 
stjäla.
3. Man får inte vara 
otrogen.
4. Man får inte 
ljuga.
5. Man får inte ta 
narkotika.
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Det finns ett tempel i Göteborg. Det heter 
Watphatemplet. Man behöver inte ett tempel 
för att vara buddhist.

Varje gång jag ser en buddhastaty ber jag. Jag 
ber för att visa respekt. Jag ber för att Buddha 
ska upplysa människorna.

PATCHAREE MATCHIMA, ODINSSKOLAN

Mitt tempel

Jag gillar att vara i biblioteket. Där mår jag 
bra. Jag åker till biblioteket ensam ibland 
för att få lugn och ro. Jag gillar att sitta 
vid fönstret och läsa berättelser på arabis-
ka. Genom böckerna kan jag förstå andra 
människors erfarenheter. Jag gillar bibliote-
kets café också, de har jättegod kaffe latte. 
En dag i veckan är det språkcafé, då pratar 
vi med varandra och tränar svenska.

AMINAH ALBOTESH, ODINSSKOLAN

ELEVTEXTER

En plats jag tycker om

Biblioteket ger  
mig lugn

LYSSNA! 

ALLA TEXTER
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Jag gillar att vara i skogen, där mår jag bra. Jag 
brukar promenera med min man. Vi brukar 
promenera två gånger i veckan. Det tar 10 
minuter till skogen. Naturen är fin och det är 
bra för kroppen att vara i naturen. Vi brukar 
dricka kaffe i skogen.
 

SHERIN HAYDAR, ODINSSKOLAN

Skogen

Här är byn i Thailand som jag kommer ifrån. 
Jag gillar att visa den för mina barn. Den 
påminner mig om när jag var liten. Många av 
mina bästa minnen är därifrån.

PANNEE PIMPILA, ODINSSKOLAN

Min barndomsby

Kyrkan är en plats där jag mår bra. Jag 
känner närvaron av min skapare, och 
kommer nära honom och mig själv. Det 
är en säker plats som gör att jag kan 
uttrycka min rädsla. Jag kan säga allt som 
skrämmer mig. Jag gråter och skrattar. 
Att gå till kyrkan för mig närmare Gud. 
Det ger mig glädje och inre frid.

SALIMATA DEWIT, ANGERED

Min kyrka

Biblioteket ger  
mig lugn

NYA ORD
SKAPARE
Den som har skapat 
något

SKRÄMMA
Göra någon rädd

FRID
Lugn och stillhet

PÅMINNA
Få någon att 
komma ihåg något

VILKEN ÄR DIN 
FAVORITPLATS?
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För mig är religion ett sätt att lära 
känna Herren Gud. Religion är 
också mitt sätt att veta vad som är 
godkänt och förbjudet, vad man kan 
göra och vad man inte kan göra.

Religion är viktigt för mig för jag fick 
svar på mina önskemål.  Innan jag 
kom hit till Sverige bodde jag i ett 
flyktingläger i Uganda. Där blev jag 
intervjuad av Förenta nationerna, 
FN, och Internationella organisa-
tionen för migration, IOM. De frå-
gade varför jag hade flytt från mitt 
hemland. Jag klarade intervjuerna 
och fick mina resedokument så att 

jag kunde flytta till Sverige. Många 
andra personer blev inte godkända 
men jag klarade det, så jag såg det 
som att Gud har hjälpt mig. 

När var jag i Kongo under 2005 dog 
många människor på grund av kri-
get, men min Gud hjälpte mig i den 
situationen.  Ibland när jag är sjuk 
äter och dricker jag inte medicin. Jag 
ber bara att min Gud ska hjälpa mig 
och då blir jag frisk. Så Gud hjälper 
mig mycket och jag tackar Honom 
för allt.

HAMURI KWIZERA, ODINSSKOLAN

Gud hjälper mig

ELEVTEXTER

NYA ORD
ÖNSKEMÅL
Något som man 
vill ha eller vill ska 
hända

INTERVJU
Ett samtal där 
en person ställer 
många frågor till 
någon

RESEDOKUMENT
Papper som man 
behöver för att 
kunna korsa gränser 
lagligt, till exempel 
pass
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När man föddes valde man inte sina 
föräldrar, sitt land, sin hudfärg, sitt 
namn eller sin religion. Jag tycker 
inte att vi ska behandla människor 
på fel sätt för någonting som de inte 
har valt. 

Man kan efterhand byta några saker, 
till exempel sitt namn, landet där 
man vill bo och sin religion. Man 
kan också vara utan religion. Skul-
le du lämna din vän som du älskar 
bara för att hen bytte sin religion? 

Det som är viktigt för mig är att en 
person är snäll och har en bra per-
sonlighet. Jag kan inte glömma per-
soner som har hjälpt mig när jag be-
hövde det.
 
Att tro på Gud betyder inte att man 
bara ber till Gud. Det betyder att 
man vill vara och bli en kärleksfull, 
ärlig och trogen person. 

HAYAT KACHO, ODINSSKOLAN 

Barn väljer inte sin religion

I Asien har många religioner bli-
vit business. Man kan fråga sig var 
gränsen går mellan en religiös vilja 
att ta vara på medmänniskor och att 
plocka av folk pengar. Någon religi-
on tror att pengar kan hjälpa så att 
man kommer till himlen. 

Många munkar i tempel och präster i 
kyrkor i Thailand använder sin makt 
för att samla in pengar. Människor 
från olika religioner betalar för varor 
och service bland annat blommor, 
ljudsystem, underhåll och verktyg. 

I Thailand har vi katolska skolor som 
är privata och mycket dyra att stu-
dera i. Min dotter och mina vänners 
barn har gått i en sådan skola. Jag var 
tvungen att betala motsvarande 63 
400 kronor per år. Och när hon bör-
jade skolan så frågade de hur mycket 
pengar vi skulle donera för att hon 
skulle få studera där.

Religion är inte business, men vissa 
religiösa organisationer är korrupta.

PATCHAREE MATCHIMA, ODINSSKOLAN

Religion som business

NYA ORD
BEHANDLA
Vara på ett visst 
sätt mot någon

HEN
Ett köns neutralt 
pronomen. Ordet 
kan användas då 
könstillhörigheten 
är okänd eller 
oväsentlig. Ordet 
kan även användas 
om personer som 
inte vill kallas han 
eller hon.
 
ÄRLIG
Som säger 
sanningen, eller vad 
hen tycker 

BUSINESS
Affärer, något man 
kan tjäna pengar på 
 
KORRUPT
Som tar emot 
pengar för att fatta 
ett visst beslut

Religionen islam står för kärlek och fred. 
Islam är inte som media visar, den bilden 
är inte sann.

Islam är en religion som visar hänsyn och 
respekt för andras åsikter.

KHALED ITANI, ODINSSKOLAN

Medias bild är inte sann



Mina kläder

Det här är mina afrikanska traditionella kläder som jag har på mig när 
jag går till kyrkan. I min kyrka är majoriteten från Sverige, men det finns 
också personer från hela världen. När jag går till kyrkan och ber känner 
jag att jag är nära Gud, att min själ har en relation med Gud. 

HAMURI KWIZERA
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Jag har alltid de här kläderna på mig. Kläderna har sett 
likadana ut i 2 600 år. De utformades av en munk som 
hette Ananda, som var Buddhas elev. Ananda samla-
de ihop kläder som blivit kvar efter personer som dött. 
Sedan tvättade han dem, sydde dem och färgade dem 
med barken från ett träd. Det har samma färg som våra 
munk-kläder har idag. Rutorna i tyget symboliserar 
risfält, så som de ser ut om man står på ett berg och 
tittar ut över fälten.

PHRA TARA NANTAPULSAB

Det här är en ny modell, jag brukar gå till moskén med 
de finaste kläder jag har. Det är en högtid för mig. Min 
religion säger att man måste täcka sin kropp. Så för att 
vara ärlig mot min religion måste jag klä mig så, det är en 
symbol för min tro.

AMAL MOHAMED

Jag brukar ha på mig de här kläderna när jag går till 
Gabrielskyrkan i Bergsjön. Jag går dit på söndagarna, 
klockan sju på morgonen. Vi brukar vara där till klock- 
an två på eftermiddagen. Vi sjunger, lär oss om bibeln, 
fikar och diskuterar. Vi måste ha sjal på huvudet när vi 
går till kyrkan, man får inte visa håret.

ZEWDITU GEBREMEDHIN
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Terrorismen har inte någon religion
Många människor är rädda för islam. 
De tänker kanske att alla muslimer 
gör bomber, att de är självmordsbom-
bare. 

Men terrorismen har inte någon re-
ligion. En person kanske är terrorist, 
men det har inte att göra med om han 
är muslim eller inte. Jag vill inte att 
folk ska tänka så. 

AMINAH ALBOTESH, ODINSSKOLAN

Jag kan välja själv vem jag vill gif-
ta mig med. Men det måste vara en 
muslim. Om jag träffar en svensk man 
som jag älskar så måste han komma 
till moskén om vi ska gifta oss. 

Att vara kompis med män från andra 
religioner är inga problem. Men vi får 
bara gifta oss med andra muslimer. 
Det spelar ingen roll för mig vilket 
land han kommer ifrån, men han 
måste vara en riktig och snäll muslim. 

Alla i min familj är muslimer, alla är 
religiösa. Om jag skulle gifta mig med 
en man från en annan religion skulle 
min familj bli arg. De skulle kanske 
bli rädda att jag skulle byta till den re-
ligionen. 

Koranen säger att muslimska kvinnor 
måste gifta sig med muslimska män, 
men männen kan gifta sig med kristna  
kvinnor. Det är inga problem. 

Jag måste gifta mig med en muslim

NAJMA AHMED MOHAMED, ODINSSKOLAN

LYSSNA! 

NAJMAS TEXT

NYA ORD
SJÄLVMORDS-
BOMBARE
Terrorist som 
spränger sig själv till 
döds till sammans 
med många an dra 
(civila) människor

TERRORISM
När en grupp hotar, 
skadar och dödar 
människor för att få 
till exempel ett land 
att ändra politik
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NYA ORD
UPPREPA
Säga eller göra något 
en gång till
 
CEREMONI
En högtidlig stund

MÖJLIGHET
En chans att göra 
något

Jag tycker att alla människor ska vara 
fria att bestämma om de vill ha en re-
ligion eller inte. Att ha en annan reli-
gion, eller att inte ha en religion, bety-
der inte att du behandlar människor 
annorlunda.

I mitt hemland Iran har vi politiska 
problem som gör att du måste vara 
shiamuslim för att använda alla re-
surser i samhället. Det finns flera oli-
ka religioner baserade på islam, ex-
empelvis sunni, bahá´i och dervisch. 

Men om du tillhör någon av dessa 
religioner kan du inte få statliga jobb 
i Iran, och du kan inte bilda ett po-
litiskt parti. Om utbildningsdepar-
tementet känner till att du inte är 
shiamuslim låter de dig inte studera 
på universitetet. 

Jag tycker att alla människor ska ha 
lika möjligheter i samhället.

SAEED AHADI, ODINSSKOLAN 

Fel att diskriminera på grund av religion

Imamen viskar "azan" i barnets öra
I mitt hemland får barnen namn ef-
ter 10-15 dagar. Först väljer mamman 
och pappan ett namn tillsammans. 
Sedan tittar de på barnets och mam-
mans hälsostatus och om de mår bra 
bjuder de in en imam. Imamen är bö-
neledare i en moské. Några inbjuds 
också för att vara vittnen.

Imamen håller barnet och säger 
"Azan" i barnets högra öra flera gång-
er och säger sedan barnets namn 
tre gånger. Sedan upprepar imamen 
samma ceremoni i det vänstra örat - 
och då har barnet fått sitt namn. Alla 
bjuds på olika smårätter för att fira 
barnets namn.

MEHMET CETIN, ABF STOCKHOLM CITY

LYSSNA! 

SAEEDS TEXT
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Kan en kvinna bli  präst i  kyrkan?
I mitt tidigare jobb i Kongo arbetade 
jag med att hjälpa kvinnor att få stör-
re inflytande i sina samhällen. Min 
största utmaning var när jag pratade 
med dem om att bli ledare i kyrkor. 
Det finns män och samfund som är 
mot att kvinnor har ledarpositioner. 
Kvinnorna sa att de tror på det för att 
Paulus skriver i bibeln 
att kvinnor inte kan pra-
ta och predika i kyrkan. 

Varför ska kvinnor för-
hindras att uppfylla sitt 
öde av män som har ett 
stort ego och vägrar att 
se allt som Gud har att 
säga om kvinnor? Präs-
ter som är män vill bara 
att kvinnor ska vara 
lärare i söndagssko-
lan, städa i kyrkan eller 
sjunga i kören.

När jag pratade med kvinnorna tog 
jag exempel från bibeln som handlar 

om kvinnor. Jag frågade dem. ’Men 
om Gud inte ville använda kvinnor i 
kyrkan, varför inkluderade han dem 
då i de viktigaste händelserna i Jesu 
liv? Oavsett om vi tittar på Miriam, 
Deborah, Esther och Ruth i gam-
la testamentet, eller Maria (Jesus 
mamma), Magdalena eller Priscilla 

i Nya Testamentet, ser vi 
att Gud alltid har använt 
kvinnor i sin tjänst. Om 
Gud är emot att använda 
kvinnor, varför använde 
han då inte en man?’

Låt inte någon någonsin 
säga att Gud inte kan el-
ler inte kommer att an-
vända dig, bara för att du 
är kvinna. Kom ihåg att 
du som kvinna är krea-
tiv, känslig och kan göra 

många saker, i kyrkan såväl som i 
ditt samhälle.

ELEVTEXTER

CLAUDINE UMULISA, ODINSSKOLAN

”Om Gud 
är emot att 

använda 
kvinnor, varför 
använde han 

då inte en 
man?’

LYSSNA! 
CLAUDINES TEXT

NYA ORD
INFLYTANDE
Makt som gör att 
man kan påverka 
något

HA ETT STORT EGO
Att bara tänka på 
sig själv

VÄGRA
Säga nej eller inte 
alls vilja göra något
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Jag tycker att man måste älska var-
andra. Kärlek är ovillkorlig och tittar 
inte på hudfärg, klädsel, vilket språk 
du talar och så vidare. Vi måste älska 
varandra, utan att bry oss om vilken 
religion du tillhör eller var du kom-
mer ifrån. Vi måste respektera varan-
dra utan att döma. 

Gud befaller oss att älska varandra. Så 
jag tycker inte att du kan säga att du 
älskar Gud om du inte älskar andra 

människor. Då blir det falskt för mig. 

Vi säger att vi älskar Gud men vi lyder 
inte det som han berättade för oss att 
vi ska göra. Vi måste undersöka oss 
själva! Känner du kärlek till andra? 

Läs mer: Johannesevangeliet 13:34-35,  
Första Johannesbrevet 4:8-13, 4:20, 4:21

Om du älskar gud måste du älska andra

Jag tycker att det är jätteviktigt att 
dela med sig av sina åsikter om reli-
gion och att prata med varandra. När 
jag bodde ett flyktingläger i Uganda 
fanns en samarbetskommitté med 
medlemmar från olika kyrkor. Med-
lemmarna kunde sitta och diskutera 
med varandra för att lösa problem 
som hade uppstått. Det hjälpte för 
att undvika fiendskap, hat, krig och 

konflikt. Jag vet inte hur det fungerar 
här i Sverige, men jag tycker att det 
är jätteviktigt för troende från olika 
religioner att hjälpa till, visa kärlek 
utan uppdelning och dela med sig av 
sina åsikter. Det hjälper troende att 
känna sig fria.

HAMURI KWIZERA, ODINSSKOLAN

Vi måste prata med varandra om religion

Himlen är här
När jag växte upp gick jag ibland till 
templet, ibland till kyrkan, eftersom 
min pappa är buddist och min mam-
ma är kristen.

Jag fokuserar inte på vilken religion 
jag tillhör. Jag tror att alla religioner 
i världen har lärt sina följare att de 
ska gå mot samma mål, lyckan eller 
himlen.

M å n g a 

människor tror att om man gör bra 
saker kommer man till himlen efter 
att man är död. Men jag tror inte att 
man behöver vänta till nästa liv för 
att se himlen. 

Om du är lycklig, har det bra och är 
frisk, så är det här himlen för dig. 

PANNEE PIMPILA, ODINSSKOLAN

JANE JOSIAH MUGYABUSO, ODINSSKOLAN

LYSSNA! 

JANES TEXT

NYA ORD
OVILLKORLIG
Som gäller utan 
undantag

LYDA
Göra som någon 
annan har bestämt

FIENDSKAP
När till exempel 
två personer eller 
länder är fienden, 
inte är vänner

PANNEES TEXT

HAMURIS TEXT
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JUDENDOM
Förbundet mellan Gud och det ju-
diska folket är centralt i judendo-
men. Gud har gett dem i uppdrag 

att följa hans bud så som de finns beskrivna i 
den heliga skriften Toran. 

Tron på en Gud och att följa Guds bud är vik-
tigt i judendomen. Det judiska folket väntar på 
messias som ska komma med fred till jorden. 

KRISTENDOM
De kristna tror på en Gud som exis-
terar i tre personer – fadern, sonen 
och den heliga anden. De kallas till-
sammans för treenigheten.

Kristendomen tror att Gud sände sin son 
Jesus till världen för att bli människa. Je-
sus uppdrag var att berätta om Guds rike. 
Jesus offrade sig för världens synder, dog 
och uppstod från de döda. Genom detta be-
segrade han ondskan och döden. Han räd-
dade alla som tror till evigt liv hos Gud.  
 
Även den heliga Anden spelar en viktig roll 
inom kristendomen. Anden är den som bor i 
människors hjärtan.

ISLAM
Ordet islam har många betydelser 
såsom fred, frid eller underkastelse. 

Islam liknar judendomen och kristen- 
domen. Men muslimer tror att judarnas och 
de kristnas böcker under historien blev för-
vanskade. Därför behövde Gud korrigera 
dessa fel och skicka det rätta budskapet en 
gång för alla. Eftersom Muhammed fick ta 
emot det slutgiltiga budskapet och är den siste 
av profeterna är han en mycket viktig person 
i islam.

Jesus är en viktig profet i islam. 
Men han anses inte vara Guds son.  
Fred och frid med Gud nås genom att lyda 
Gud och leva efter hans vilja. 

FAKTA OM RELIGION

ABRAHAMITISKA RELIGIONER
De abrahamitiska religionerna har en gemensam stamfar i profeten Abraham. De är monoteis-
tiska religioner. Det betyder att de bara tror på en Gud. Religionerna har många gemensamma 
berättelser och profeter. Man anser att Gud är allsmäktig och hela universums skapare. Gud 
har skapat världen och människorna och skall vid tidens slut döma världen. Efter världens slut 
kommer människorna få leva i en ny tillvaro.

Fem världsreligioner

RELIGIONER I VÄRLDEN
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BUDDHISMEN
Buddhismen uppstod i Nepal. Dess 
grundare heter Siddharta Gautama. 
Han blev en andligt upplyst man och 

kom att kallas Buddha (den upplysta). 

Buddhismens grundläggande tanke är att allt 
är lidande och att människan måste frigöra sig 
från sitt begär för att slippa lidandet. Hon kan 
också underlätta för sig själv och andra genom 
kärleksfulla handlingar. 

Målet för den slutliga befrielsen är Nirvana. Det 
är ett tillstånd där man blir fri från lidande och 
slutar att finnas som individ. 

HINDUISM
Hinduismen uppstod och är fortfa-
rande starkast i Indien. Hinduismen 
ser världen, allt levande och hinduis-

mens många gudar som olika uttryck för Brah-
man, världssjälen. Strävan i livet är att till slut 
slippa återfödas och därmed få återgå till att vara 
ett med Brahman.

För att nå dit samlar man karma genom goda 
gärningar, dyrkar en av hinduismens många gu-
dar eller mediterar. 

CIRKULÄRA RELIGIONER
De cirkulära religionerna är nära kopplade till varandra, då buddhismen kommer från hinduis-
men. Båda religionerna ser lidandet som en naturlig del av tillvaron. Målet är att uppnå befriel-
se genom att sluta återfödas. Buddhismen och hinduismen är uppdelade i många inriktningar, 
som praktiserar religionen på olika sätt.

URBAN STENEBY, SHARIFA HASSANI, SAMAR SAIED, 
BIJYAN, HOMAM MOWED, HAFIZOLLAH HORMANISH, 

MÄRTHA SAMT RASMUS SJÖBERG
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Många människor tror att alla mus-
limska flickor bär hijab och att de är 
tvingade att göra det. Men jag bär hi-
jab för Guds skull, inte för att andra 
människor vill att jag ska bära den.   

Gud vill att kvinnor ska bära hijab. 
Det är bara kvinnans familj eller hen-
nes man som får se hennes hår. Andra 
människor som inte känner henne får 
inte se håret. Jag känner mig bekväm 
när jag har på mig hijab, det är en sym-
bol för islamisk religion och jag vill 
respektera det. Det finns också många 
muslimska flickor som inte har hijab, 
som är troende muslimer.

Det finns många exempel på att 
människor klär sig enligt sin religion.
Sikher bär en turban. 
Judar bär kippa. 
De kristna bär halsband med kors. 
Jag utövar min rätt till yttrandefrihet 
genom att bära hijab.

Vi måste respektera att människor gör 
som de själva vill, de ska inte göra som 
andra människor vill. Om en person 
känner sig bekväm med sina kläder 
kan vi inte säga att det inte är bra. Man 
måste acceptera och respektera skillna-
der mellan människor och religioner.

AMINAH ALBOTESH, ODINSSKOLAN

Jag bär hijab för Guds skull

LYSSNA! 

AMINAHS TEXT

NYA ORD
BEKVÄM
Skön och behaglig

YTTRANDEFRIHET
Alla medborgares 
rätt att uttrycka 
vad de tycker och 
tänker

BILDERNA VISAR FRÅN VÄNSTER: JUDISK MAN MED KIPPA, KRISTEN MAN MED ETT KORS, EN SIKHISK MAN 
MED TURBAN SAMT EN KVINNA SOM BÄR HIJAB.



 19TEMA – RELIGION

Religion är en jättegammal insti-
tution som hjälper människor att 
lösa olika problem. Nu har vi 
psykologer och böcker. Förut 
hade de inte sådant, men de 
hade religion. 

Nina Karlsson, Göteborg

Vad tänker du om religion?

När jag ber tackar jag Gud för 
livet och att jag har en bra 
hälsa. Dessutom ber jag om 
ursäkt. Jag ber för min familj 
och alla människor. 

Grace Nganga, Stockholm

Religion är viktigt för mig. Den får mig att känna mig 
trygg. Det är som att man har en ängel över huvudet, 

eller en bästa vän. 

Religionen är inget som man lär sig själv utan det 
kommer ofta med familjen, samtidigt som man 
växer upp. Det är positivt. 

Dan Deget, Göteborg

Jag är inte religiös. Jag tänker ve-
tenskapligt. Det finns ju 3000 
religioner och alla tycker att 
de andra 2999 är fel. Varför 
skulle just en vara rätt? Det 
är synd att det är så mycket 
problem och konflikter kring 
religion.

Tomas Dahlqvist, Göteborg

Jag tror på Gud därför är jag 
kristen, men jag tror inte på 
kyrkan. Alla religioner är inte 
viktiga för mig. Många krig och 
konflikter uppstår på grund av 
religioner. Jag tror att bakom 

religionerna är det bara business.

Luigi Zambzano, Stockholm
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Jag föddes in i mina föräldrars religi-
on, den anglikanska kyrkan i Kongo. 
Den var ganska bra, men det fanns 
problem också. Om man ville bli döpt 
behövde man studera kyrkans regler i 
två år. Det var tröttsamt för nya tro-
ende. Man behövde också betala för 
att få dopcertifikat. 

När jag växte upp byt-
te jag och mina syskon 
till farmors och farfars 
kyrka, pingstkyrkan. 
Där trivdes vi mycket 
bra. Pingstkyrkan var 
mycket bättre än mina 
föräldrars kyrka. Det 
räckte att studera kyr-
kans regler i tre måna-
der och dopcertifika-
tet var billigt. Vi hade 
kvällsbön två gånger i 
veckan och det hjälpte mig. När jag 
flyttade från Kongo till Uganda fort-
satte jag vara med i pingstkyrkan. 

När kom jag hit till Sverige hittade 
jag inte min religion, nu går jag till 

Saronkyrkan här i Göteborg, en bap-
tistkyrka. Det är en bra kyrka och jag 
trivs bra. Jag saknar bara dans under 
gudstjänsterna.

Religion är fri för alla. Du kan be-
stämma själv att bli religiös om du vill. 
Och du kan välja själv vilken religion 
som passar bäst utan att bli tvingad. 

Jag tror inte att det finns 
någon lag som säger att 
du måste vara religiös, 
eller att du måste tillhö-
ra ett visst samfund. 

Jag bytte min religion 
när kom jag hit till Sve-
rige. Du kan också byta 
om du märker att ditt 
samfund gör något som 
går emot Guds regler, el-
ler om du flyttar till ett 

nytt land och inte hittar din första re-
ligion. 

Alla religioner är en väg till himlen 
för de troende. 

Alla religioner bär till himlen

”Jag tror inte att 
det finns någon lag 

som säger att du 
måste vara religiös, 
eller att du måste 
tillhöra ett visst 

samfund”

 HAMURI KWIZERA, ODINSSKOLAN

NYA ORD
DÖPA
Att tas in i 
den kristna 
gemenskapen

GUDSTJÄNST
En stund i till 
exempel kyrkan 
eller moskén när 
man exempelvis ber  
och sjunger

DET RÄCKTE
Det behövdes inte 
mer

VARLDEN 
OCHVI.SE
Läs och lyssna på fler 
texter från 
sfi-elever på hemsidan 
varldenochvi.se
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Lavagem do Bonfim är en religiös fes-
tival som firas varje år i Bonfims kyrka 
i Salvador – Brasilien. Festivalen är ett 
uttryck för blandningen av katolicism 
och candomblé.  

Candomblé är en brasiliansk religion 
med afrikanska rötter. Den kommer 
från de slavar som flyttades till Bra-
silien genom slavhandeln från län-
der som bland annat Angola, Kongo, 
Moçambique och Nigeria. 

Traditionen Lavagem do Bonfim har 
sin bakgrund från tiden då Brasilien 
var under portugisiskt styre. Då tving-
ades slavarna tvätta kyrktrappan åt 
sina portugisiska herrar. Slavarna ville 

hitta ett sätt att dyrka sina gudar, även 
om de var på en plats som var del av en 
annan religion.

Festivalen tog sin början efter att en 
Kristus-skulptur kom till Bonfims kyr-
ka år 1773. Många mirakel anses ha 
skett tack vare denna Kristus-skulptur, 
och kyrkan har blivit ett centrum för 
hängivenhet, dit människor kommer 
för att be till Gud om stöd.

Efter århundradena har de båda reli-
gionerna katolicism och candomblé 
blandat sina festligheter. De respekte-
rar varandra och firar tillsammans.

Festival där religioner blandas

NYA ORD
SLAVHANDEL
Handel med slavar

MIRAKEL
En fantastisk 
händelse som man 
inte kan förklara

HÄNGIVENHET
Intresse, 
engagemang

DANILO NEVES, ODINSSKOLAN
FOTO: ADENILSON NUNES, AGECOM
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Sverige är känt för öppenhet och 
multikultur. Jag tycker att det är bra, 
för det tillåter alla att lära känna 
människor från många olika kultu-
rer. När du flyttar hit kan det verka 
lite kaotiskt, särskilt om du kommer 
från ett land utan så många invand-
rare. Men efter den första chocken 
kan du börja se nya möjligheter. 

Närvaron av många nationaliteter 
hjälper oss att förstå världen bättre 
även om vi inte kan resa. Förutom 
det kan man träffa många nya vän-

ner från olika kulturer som man 
inte skulle ha möjlighet att träffa i 
sitt hemland. Tack vare det kan man 
jämföra åsikter, traditioner och his-
toria och prova saker som inte är en 
del av ens hemkultur.

Jag tycker att vi alla ska försöka kom-
ma ihåg att det inte är så stora skill-
nader mellan oss. Vi behöver vara 
öppna för nyheter och det okända 
och vara redo att lära. 

ZUZANNA HOUJEIRI, ABF STOCKHOLM CITY

Vi kan förstå världen bättre genom 
varandra

INS'ÄNDARE

INSÄNDARE

Var kompis med ditt barn
Jag är säker på att de flesta föräldrar 
älskar sina barn men det betyder inte 
att föräldrar måste bestämma istället 
för sina barn. Föräldrar behöver bara 
lära sina barn vilka saker som är bra 
eller dåliga. 

Om ditt barn vill göra något och du 
tycker att det är dåligt för barnet så 
kan du inte bara säga nej, du måste 
diskutera med barnet och förklara 
varför du tycker så. 

Jag tycker att det är bra att låta barnen 
att göra vad de vill även om de gör fel 
eller misstag för att de ska lära sig av 
sina erfarenheter. 

Du kan inte bära ditt barn över alla 
hinder som kommer på livets väg. 
Det är bättre om du lär barnet hur de 
själva kan ta sig över hindren och vil-
ka vägar som är bra. Och att du sedan 
låter barnet försöka själv och välja sin 
egen väg.

Du måste lära barnet att tänka själv. 
En dag kommer de behöva ta snabba 
beslut, och hinner inte prata med sina 
föräldrar för att få råd. Föräldrar bör 
vara bästa kompisar för sina barn. 

HAYAT KACHO, MORMOR OCH FARMOR, 
ODINSSKOLAN

NYA ORD
KAOTISK
Mycket rörig och 
förvirrad

CHOCK
En stark känsla som 
kommer plötsligt

HINDER
Något som gör att 
man inte kan göra 
det som man vill 
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Vi har alla mycket ansvar, till exem-
pel för utbildning, arbete, att ta hand 
om barn, tänka på miljön och politi-
ken och så vidare. Dessa områden är 
viktiga, men man kan känna sig trött 
och uttråkad på grund av allt ansvar. 

Trots att vi har allt är vi stockhol-
mare fortfarande trötta på livet. 
Människor är ledsna och glömmer 
att le. Jag märker det när jag pratar 

med dem eller åker kommunalt, 
inga ler mot varandra. 

Min åsikt är att alla måste sluta stres-
sa och söka efter livets mening. För-
sök att hitta en hobby som gör dig 
glad. Det kan vara till exempel att 
måla, dansa eller se på film. Fortsätt 
att ta ansvar, men glöm inte att njuta 
av livet. För du lever bara en gång. 

NADIRE COSAR, ABF STOCKHOLM CITY

Njut - vi lever bara en gång

Teknologi gör ditt liv bättre, men 
ibland kan den också förstöra. 

Telefonen är viktig för att den hjäl-
per människor att kommunicera. 
När man har familj i andra delar av 
världen, när man jobbar hemifrån, 
pluggar eller bara vill ha roligt, är 
det jätteviktigt att ha en telefon. Den 
gör att man kan chatta och prata 
hela tiden som man vill. 

Men det finns en dålig sida också. 
Telefonen gör att man slösar bort tid 
som man kan använda med familjen 
eller för att göra andra roliga saker.
Jag har sett människor som äter i 

grupp men de pratar inte med var-
andra, de bara sitter och kollar på 
mobilen. I biblioteket händer sam-
ma sak, studenter pluggar inte, de 
bara tittar på videos eller fördriver 
tiden. Föräldrar som inte vill bli 
störda av sina barn hittar det enk-
laste sättet att distrahera dem, med 
telefonen. 

Jag tycker det är viktigt att använda 
teknologi. Men man måste vara för-
siktig och veta hur man ska använ-
da den för bra saker, inte för dåliga 
saker. 

ODET NAHUIS, ABF STOCKHOLM CITY

Telefonen får oss att slösa bort tiden

NYA ORD
NJUTA
Ha det mycket 
skönt

UTTRÅKAD
Trött på något , till 
exmpel för att det 
är tråkigt

HOBBY
Något som man 
gärna håller på med 
på sin fritid 
 
PLUGGA
Studera

Vad tänker du? Håller 
du med eller inte? Skriv 
en insändare och skicka 

din text till:
 fatima.gronblad@

abfvux.se



VILL DU
 PRENUMERERA?

LÄS MER PÅ
VÄRLDENOCHVI.SE

En tidning av och för elever med svenska som andraspråk

ABFVUX.SE

Kläder är viktiga för att berätta vilka vi är och vad vi tror på. De kan också göra att andra 
ser oss på ett visst sätt, att de tittar konstigt. Men vi är samma personer oavsett vad vi 
har på oss. Kläder är bara tyg, de påverkar inte din personlighet.


