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Malcolm X– arbetsblad
Av Boel Nygren

Ord och begrepp

vallfärd/hadji, islams fem pelare, pilgrim, konvertera/revertera, medborgarrättsrörelsen, politisk
islam, Nation of islam
Platser på kartan

USA, Mecka

Om Malcolm X

Avsnittet handlar om Malcolm Little, eller Malcolm X som han också kallas. Han är känd för sin
kamp för svartas rättigheter i USA under 1900-talet. Malcolm X växte upp i en kristen familj,
men valde att konvertera till islam och bli muslim i vuxen ålder. Han engagerade sig i trosrörelsen
Nation of islam, vilket även ledde till att han blev politiskt aktiv. Men när Malcolm X mötte
muslimer från andra delar av världen insåg han att rörelsens tolkning av islam inte stämde med
den tro han hade på alla människors lika värde.
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Frågor

1. Vem var Malcolm X?
a. Berätta vad du vet om honom – fakta.
b. Beskriv hur du uppfattar honom efter att ha lyssnat på programmet - din åsikt.
2. Hur såg det religiösa livet i USA ut när Malcolm X växte upp?
3. Varför blir Malcolm X övervakad av FBI?
4. Nation of islam och mer traditionellt troende muslimer har olika syn på människan. Vad
säger de i programmet om det?
5. Varför valde Malcolm att lämna Nation of islam? Hur tror du att han resonerade?
6. Kan våld vara rätt i något sammanhang? Nation of islams valde att använda våld som
medel för att nå mänskliga rättigheter. Jämför deras syn på våld med till exempel Gandhis
eller buddhismens syn på ahimsa, icke-våld, som princip för all kamp.

Arbeta tematiskt med det här avsnittet
Det här avsnittet ingår i flera av de föreslagna temana i lärarhandledningen:
•

Tema 1. Religioner och livsåskådningar

•

Tema 4. Synen på gott och ont

•

Tema 6. Identitet

•

Tema 11. Försoning och förlåtelse

•

Tema 12. Religion och samhälle
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