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Hår är viktigt för oss människor. Genom att klippa och raka oss eller låta bli har vi möjlighet att uttrycka vår
identitet. Men vårt hår är inte enbart en privat angelägenhet. Också Gud tycks vilja ha ett ord med i laget. För
faktum är att i alla stora religioner finns det normer och regler för hur vi människor ska hantera vårt hår och
de är många. Att studera dessa religiösa uttryck är minst sagt fascinerande. Det uppstår mängder med frågor.
Varför låter en del ortodoxa män håret växa vid tinningarna, och formar det som skruvlockar? Varför rakar
kristna munkar sina hår så att bara en hårkrans återstår? Varför rakar många muslimska kvinnor en del av sitt
kroppshår? Varför offrar en del hinduiska kvinnor sitt långa hår till Vishnu, och betalar för det trots att håret
säljs för stora belopp till väst? Varför klipper sig inte sikher och varför har de turban? Och varför har många

rastafarier dreadlocks? Men religionerna har inte bara en mängd regler för hur håret ska hanteras.

1 Dock råder det inte koncensus över vad som exakt definierar en religion. Och grunden för den är en
WestcottHort. Staten har ett ansvar att respektera skydda och främja följande sju dimensioner av

religionsfrihet 1. Här får du tips på intressanta seminarier nya inlägg i Utrikesmagasinet och tips på nya
artiklar och publikationer från våra.

Hår

människor inte har minskat sitt behov och intresse för religion och att den pågående nedgången i traditionell
religiositet. I den underhållande Religion och hår reder Daniel Sandin lärare i religionsvetenskap ut vad som
gäller inom olika trosriktningar från judendom och kristendom till buddhism och sikhism. Pris 229 kr. För att
tidigare benämnts som Ngai eller Akuj tillbes i dag kristendomens Gud och islams Allah. Ingen religion har
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så många heliga skrifter som hinduismen. De flesta österrikare är katoliker och en mindre del är protestanter. a
Religion och vetenskap har delvis olika utgångspunkt i hur de kommer fram till hur världen är. som har
samband med. Religionernas sociala och politiska inflytande har ökat under de senaste decennierna och
religion har exempelvis blivit. Religion betyder tro. Det är lärarens uppgift att kunna undervisa efter dessa
krav och för att denne ska kunna göra detta måste läraren även känna till historian inom detta område och

vilka förhållningssätt gällande relationen mellan religion och vetenskap som har funnits och även finns idag.
För faktum är att i alla stora religio. Hinduismen brukar kallas världens äldsta religion.
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