
!!!
Ramadan !!
!
Dialogen 

Jonas:  Hej, Manisha! Vill du följa med mig och fika idag? 

Manisha: Hej, Jonas! 

 Nej. 

Jonas:  Varför då? 

Manisha:  Det är Ramadan. 

Jonas:  Jaha. Vad är det? 

Manisha: Alltså, man kan inte äta. 

Jonas:  Jaha. Kan du berätta lite mer, varför då? 

Manisha:  Det finns i olika länder några grupper av människor. 

De fastar och det kallas Ramadanmånad.  

Jonas:  Jaha. Hur länge är det då? 

Manisha: Det är typ 30 dagar. 

Jonas: Oj, vad långt! Får man inte äta då alltså? 

Manisha: Nej, man kan äta efter solen går ner. 

Jonas:  Vad får man äta då, då? 

Manisha:  Man kan laga så typisk afghansk mat: ris, soppa, 

sådana grejer. 

Jonas:  Jaha. Allstå man får bara äta när solen har gått ner. 

Manisha: Javisst. 

Jonas:  Oj då! Då måste du vara jättehungrig hela dagen då. 

Manisha:  Ja, man kan inte äta. Man kan inte dricka. Man måste 

be fem gånger om dagen.  



!
Jonas: Oj då! Men varför är det bra då? 

Manisha: Det är bra… Först allstå för kroppen och sedan är det 

en tradition för oss, för alla muslimer. Så det är liksom 

obligatoriskt. 

Jonas:  Jaha, så alla fastar. 

Manisha:  Ja, alla fastar. 

Jonas:  Jaha. Okej, men då får vi fika någon annan dag. 

Manisha: Ja, det vi ska göra. 

Jonas:  Okej, då ses vi! 

Manisha: Ja, det gör vi. 

Jonas:  Hej då! 

Manisha: Hej då! 

!



!

Nya ord !
en fika  när man dricker kaffe och äter kakor 

Ramadan en muslimsk tradition, en månad då man får äta och 

dricka först när solen har gått ner 

berättar pratar om något 

länder ett land, många länder, t.ex. Sverige, Italien 

människor personer 

fastar när man äter och dricker på ett speciellt sätt 

Ramadanmånad en månad när Ramadan pågår 

solen går ner  

afghansk något som kommer från Afghanistan 

grejer saker 

javisst ja, förstås 

jättehungrig mycket hungrig 

ber pratar med Gud 

en tradition vi har olika traditioner i olika kulturer, t.ex. Ramadan, 

Midsommar, jul, påsk 

muslimer personer som följer Islam 

obligatorisk det som man måste göra 

!
!
!
!
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!
Träna mera!  !
Prata med dina kompisar som är muslimer och fråga dem gärna om 

Ramadan. 

!
!
Lycka till ☺ 
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen http://sfipodd.se/

category/storlek-s/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
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