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Tro och praktik - Ramadan ضان  رم

 

 
Förmågor som tränas … 
1. analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika 

tolkningar och bruk inom dessa, 

2. analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i 

samhället, 

 
I artikeln ”Ramadan är den stora lilla högtiden” talas det om flera 
skäl till att ramadan firas. Läs artikeln noggrant och skriv ned dina 
svar på frågorna i din skrivbok. 
 
 
Dina uppgifter  

1. Varför firas ramadan, enligt Jan Hjärpe? (Det berättas om tre, 

möjligen fyra, olika skäl.) 

2. Varför kallar Jan Hjärpe ramadan för ”den stora lilla högtiden”? 

3. Hur märks ramadan i Sverige idag? 
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Ramadan är den stora lilla högtiden 
TEXT: PETER ZUPANOVIC Publicerad 1 september 2008  i Sydsvenskan 

(http://www.sydsvenskan.se/sverige/ramadan-ar-den-stora-lilla-hogtiden)  
Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi vid Lunds universitet, 
berättar varför man firar ramadan. 
Varför firar man ramadan? 

- Det finns flera olika orsaker och det beror på vem man frågar. Men ett svar är 
att man firar ramadan för att uppfylla det påbud som finns i den andra suran i 
koranen. Där motiveras det genom att det var den månaden som profeten 
Muhammed fick sin uppenbarelse. Men det finns en rad olika orsaker bland 
annat att det är en nyttig andlig övning och även bra för hälsan. 

Kan orsaken till att man firar ramadan skilja sig åt mellan olika 
länder? 

- Bland unga muslimer i Sverige har jag märkt att det finns de som fastar för 
att visa solidaritet med fattiga i andra länder som svälter. Och det är någonting 
som man kan säga är nästan lite typiskt svenskt. Att göra det i exempelvis 
Bangladesh skulle ju vara meningslöst. 

Är ramadan den största muslimska högtiden? 

- Ramadan kallas egentligen den lilla högtiden men i själva verket så är det den 
stora. Offerfesten brukar egentligen räknas som den stora, men den är alltså i 
praktiken den lilla högtiden. Så är det väl i Sverige med, påsken är i teorin en 
större högtid än jul men i praktiken är det tvärtom. 

De flesta vet att man fastar under ramadan. Men finns där 
någonting annat som är särskilt viktigt för en muslim att göra 
under högtiden? 

- Det finns en sak som man märker av ganska väl och det är att alla bär sig 
oerhört väl åt under ramadan och är tillmötesgående. Det är även en sed att 
man hjälper fattiga, i synnerhet i slutet av månaden. Det är även så att många 
av de som inte fastar ändå hjälper fattiga under ramadan. Fastemånaden är 
även en tid där man försonas med ovänner. Men annars är det väldigt privat 
och man väljer ur den större korgen så att säga. 
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