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Obs. Se altid i lectio, da planen sagtens kan ændres undervejs. Lektion 0, 1, 2 osv. skal ikke forstås 

lektionslængde, men som disposition. Lektion ”1” kan sagtens fylde mere end 50 minutter. 

Det er ikke sikkert, at vi når alle lektioner. 

 

Lektion Centrale punkter i lektionen/ tekster eller film i timen. 
Lektie 

 

0. Introduktion 

til religion og 

metode 

- Jens præsenterer sig 

- Parsnak: Man fortæller sidemanden om sin forberedelse i 

forhold til noget religiøst. 

- Jens: hvad er religion? Præsentation af Ninian Smarth’s syv 

dimensioner. 

- Alle på tavlen: Hvilke af Ninian Smarth’s religiøse dimensioner 

repræsenterer ”jeres” oplevelser? 

- Jens: Religion er både Teoristyret (samfundsfaglig tilgang) vs. 

Tekststyret (humanistisk tilgang) metodisk tilgang. 

- Par: Var aktiviteten med Ninian Smarth og jeres religiøse 

tilgange et udtryk for teoristyret eller tekststyret metode? 

- Udlevering af kompendium med lektionsplan. 

- Jens: Spring over, hvor gærdet er lavest… lektionsplanen er 

jeres vigtigste redskab til den gode præstation. 

- Par: Tal lektionsplanen igennem med sidemanden på 5 

minutter. 

- Jens: Overordnet tankegang: 

1. Første måned: primært spørgsmålsstyret/ teoristyret tilgang 

(samfundsvidenskabelige fakultet) 

2. Dernæst: Tekststyret analytisk tilgang. (Humanistiske fakultet) 

1. Medbring en 

oplevelse fra 

sommerferien, hvor 

du på en eller anden 

måde har været i 

forbindelse/ vidne til/ 

tænkt over noget 

religiøst. 

 
 

1. Hvordan 

studeres islam, 

hvis du forsker 

på 

universitetet? 

(evt. lektion 2 

før lektion 1 – 

se lectio) 

Studiet af islam gennem de sidste 50 år. Hvor og hvordan? 

2006: sagen om Muhammedtegningerne som vendepunkt. 

Efter 2006: Islam som slagmark… hvad indebærer det for 

tilrettelægningen af din undervisning? 

Afklaring af akademiske ord, samt hvad (..) betyder 

Elevgenereret fælles (alle skal have mindst en begivenhed) 

tidslinje på tavlen med vigtige årstal for (det, vi studerer) og i 

(udgivelser) islamforskningen… 

Læs de to uddrag fra 

Tidsskrift for 

islamforskning, 2016 

samt JH’s orientering 

om Muhammedsagen 

2. Om at 

anvende teori 

analytisk 

1. Hvorfor har man teori? 

2. Hvad vil det sige at anvendeliggøre (=operationalisere) teori, 

så man kan bruge teorien analytisk? 

3. Hvordan kan man anvendeliggøre Robber Caves eksperiment 

(Realistic Conflict Theory), så det kan anvendes analytisk? 

Obs. Formel: ”Når der står sådan/ jeg observerer dette, er det et 

udtryk for ”dette” punkt i teorien, fordi…” 

4. Er det relevant at kende til Realistic Conflict Theory, når man 

arbejder med integration? 

5. Besøg (4 kristne og 2 muslimer) fra det kristne gymnasium i 

Bethlehem.. ”speeddating”, så alle når at møde alle seks. 

- Realistic Conflict Theory. Italesættes via rollespil 

- Ninian Smarths 7 dimensioner, repetition. 

Læs om Robbers Caves 

eksperiment på dette 

link: 

http://piper253.blogspot

.com/  

Eksperimentet er også 

beskrevet under lektion 

2 her i kompendiet (se 

indholdsfortegnelsen). 

 

Hent grundbogen 

(Religion og kultur) i 

bogkælderen. 

 

http://piper253.blogspot.com/
http://piper253.blogspot.com/


> Fokusspørgsmål i lectiospørgeskema (besvarelserne er åbne 

frem til 1. juli, så I kan se dem, hvis I skal til eksamen). 

 

3a. Hvorfor 

bliver man 

muslim? 

 

JH introducerer ny teori: Riesmanns model, som den er 

fremstillet i tabellen under lektion 3. OBS. VIGTIGT AT HØRE 

EFTER OG TAGE NOTER HER, HVIS i VIL SPARE TID.  

Dernæst ser vi følgende: 
http://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcar

d:52e114cc6187a21fac06a1f5  Afsnit nr. 2 af 4 med et portræt af 

en ung muslimsk kvinde. Vi benytter modstillingen mellem de to 

gruppeidentiteter i Sherifs eksperiment til at analysere 

dokumentaren og vi anvender den nye introducerede teori af 

Riesmann til at analysere dokumentaren 

Skim (20 minutter) 

grundbogskapitlet om 

Islam. 

Gør dig klart, hvad 

Riesmanns ”S-kurve” 

betyder. Du finder den 

på dette link: 

http://www.doceo.org.u

k/background/riesman.h

tm  

 

 

3b. 

Gruppeidentitet

(Riesman) og 

Ære og skam i 

Islam. 

 

b. I hvor høj grad er spørgsmål om ære og skam et sociologisk 

problem og i hvor høj grad er det et muslimsk? 

> Hvad er forskellen på begreberne skam, skyld og angst? 

Vi ser følgende færdig i timen (opsamling fra sidst): 

http://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programc

ard:50bf0412860d9a242ca87cc3 

Sidste gang blev I 

introduceret til 

Riesmann. Kig nu på 

tabelopstillingen, som 

den er fremstillet her i 

kompendiet under 

lektion 3. Hvad var JH’s 

forklaring på forskellen 

mellem skam, skyld og 

angst, da teorien blev 

fremlagt sidste gang? 

 

4a. Ahmed 

Akkaris opgør 

med 

islamisme. 

Lektion 18: 

Islamforsker: 

Nutidens 

muslimer 

ligner ikke … 

Uddrag fra bogen: Akkari, Ahmed: Min afsked med 

Islamismen; Muhammedkrisen, dobbeltspillet og kampen 

mod Danmark. Berlingske Medias Forlag, 2014. 
Fokus i timen: Analyser teksterne ud fra realistic conflict 

theory. Perspektiver til David Riesmanns gruppeidentiteter 

og Ninian Smarth 

Evt. introduceres Rambos konversionsteori som fokus for 

Akkaris to omvendelser 

Find eksempler fra 

realistic conflict-theory 

eller fra Riesmans 

personlighedstyper i 

uddragene fra Akkaris 

bog her i kompendiet. 

4b, 4c og 4d. 

Islam som 

udfordring: 

To politikere 

og en forsker 

I lektionen diskuterer vi Bertel H’s (4b), dernæst Merete 

Riisagers (4c) og dernæst Jakob Skovgaard-Petersens (4d) 

artikel. 

Kan vi bruge noget af den teori, der er blevet gennemgået i 

de første lektioner, til at kvalificere diskussionen af 

artiklerne? Og omvendt: kan artiklerne fx hjælpe til at pege 

på aspekter i teorierne, der ikke har været så tydelige? 

Skim de tre tekster 4b, 

4c og 4d. Hvem er 

forfatterne? Hvad er 

hovedpointerne i hver 

tekst?  

Kan man bruge noget af 

den teori, I har lært 

indtil nu, til at 

kvalificere læsningen af/ 

forståelsen for de tre 

artikler? 

5. Sharia, 

sækularisering 

og Islam i 

vesten 

 

  

- Sekularisering: et nøglebegreb i religion 

- Formanns model: Hvor sækulariseret er en given 

religionsudøver? 

Læs om klassisk og 

moderne sharia fra 

bogen Forman (2006), 

Muslimernes religion 

(kopierne her i 

kompendiet) 

http://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:52e114cc6187a21fac06a1f5
http://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:52e114cc6187a21fac06a1f5
http://www.doceo.org.uk/background/riesman.htm
http://www.doceo.org.uk/background/riesman.htm
http://www.doceo.org.uk/background/riesman.htm
http://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:50bf0412860d9a242ca87cc3
http://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:50bf0412860d9a242ca87cc3


- Hvad er acceptabelt/ uacceptabelt i Frankrig? /vi ser denne 

dokumentar (20 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=jsZgpNqkmyc 

- Hvad er acceptabelt uacceptabelt i Storbritannien? (vi ser et par 

BBC videoindslag om Shariadomstole) 

 

 

6. Islam og 

Jesus + Islams 

grundlæggelse 

Dobbelttime 

Perspektiv: 

Indefra 

Introduktion til taksonomiske mindmaps  

Time A. Hvordan læser man en tekst i religion 

(POWERPOINTPRÆSENTATION); forestil dig, at du sidder 

ved eksamen… (Tavlepræsentation af eksamensteksten Sura 5, 

110-120 som mindmap). I præsentationen peges også på nogle af 

de tekster, vi skal læse. 

Time B: Gruppearbejde: ”Mindmap” over  Sura 2,286-87 + Amer 

Majid’s tekst. 

Læs eksemplet på et 

eksamensspørgsmål: 

- Sura 5, 110-120 

(profeten Jesus) 

- Sura 2,286-87 + Amer 

Majid: ”Sendebudet”, 

Gyldendal 2004, s. 141-

142 

7. Om Koranen 

Centrale 

forkyndelse, 

forholdet til 

”bogens” folk 

og dommedag 

Perspektiv: 

Indefra 

- Træning i at lave fokuseret referat (1. Taksonomiske). 

Hvad er hovedpointerne i nedenstående tekster? 

- Gud er ufattelig for mennesket – 100 attributter, hvor kun 99 

kendes. 

- Koranen som den endelige åbenbaring fra gud + skarp 

monoteisme 

- Islam: Abrahams religion (jødedom + kristendom)  

 - Dommedag i koranen 

- de fem søjler 

- Hvad vil det sige at være en ”god muslim”. 

- Koranforskning ud fra følgende link, som vi ser i timen: 

http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Filosofi_Tro_Hist

orie/Moderne_koranforskning.htm  

Korantekster 

- Sura 1 (den åbnende) 

- Sura 112 (den rene 

bekendelse) 

- Sura 2 vers 136-139 

(om profeterne) 

- Sura 9 vers 17-19 

(fokus på den rette 

måde at praktisere) 

I lektionen ser vi et 20 

minutters foredrag om 

koranforskning ved 

Thomas Hoffman  

8. A. 

Religionsfæno

menologi. Et 

”sprog” til at 

forstå 

religioner 

Perspektiv: 

Udefra 

B.Pilgrimsfærd

en + myten om 

Hagar og 

ismael 

- Religionsfænomenologi: Myte, apokalyptik, Eskatologi, 

Ritualer, Overgangsriter (vigtigste står med fed) > 

Nøglebegreber i religion 

POWERPOINTSHOW fra pilgrimsfærden: 

- De fem søjler (fra grundbogen) 

- Mekkas og Ka’baens betydning 

- Myten om Hagar 

- Riten som M udfører den 

- Riten som den udføres i dag 

- gruppearbejde i timen: Lav en tegneserie, der beskriver 

forholdet mellem myte og rite 

 - Mindmap over A Majids tekst 

- Amer Majid (2004) 

sendebuddet 13-

17+296. 

- Grundbogen (Religion 

og kultur) side 13-23.  

 

8b. 

Dobbeltlektion 

A. 

repetitionstime 

B. screening i 

mindmapform i 

Islam  

I får udleveret en tekst i timen. I skal så lave et mindmap på 

baggrund af teksten. Ud over at have styr på det, I har læst, 

skal I altså også have styr på, hvad et ”taksonomisk” mindmap 

er. 

Se powerpoint for gennemgang 

Repeter forløbet indtil 

nu. Vi tager også 

introforløbet med. 

Screeningen er et tilbud 

fra mig, ikke et krav. 

Man kan kun få den på 

dagen. 

8c. screening 

tilbage 

Mindmap i powerpointshow over prøveteksten 

Overvej hvordan forløbet indtil nu har stået i forhold til 

grundbogen side 7-13 

Grundbogen side 7-13 

 

9-10 

Islams 

kvindesyn 

- Er Islam kvindeundertrykkende? 

- Tekstlæsning af ”Islam i fokus” Helt lige men forskellig 

konstitution (Hammudah’s og ?? pointe) 

- Hammudah ’Abd al-

’Atî (2004): Islam i 

https://www.youtube.com/watch?v=jsZgpNqkmyc
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Filosofi_Tro_Historie/Moderne_koranforskning.htm
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Filosofi_Tro_Historie/Moderne_koranforskning.htm


Perspektiv: 

Indefra versus 

udefra 

- I timen arbejder vi med dette link om Sherin Khankan, verdens 

første kvindelige imam: 

https://www.dr.dk/undervisning/religion/toerklaedet 

- Vigtigst: Diskuter Sherin Khankans brug af tørklædet ud 

fra begreberne sharia, ibadat og muamalat. Hvad siger 

hendes praksis om hendes opfattelse af sharia? 

fokus, side 240-43 om 

kvindens status i Islam. 

- Sherin Khankan: den 

første kvindelige imam 

Lektion 11. 

Sunni og Shi’a 

muslimer 

Perspektiv: 

Indefra 

 

B. Koranen 4: 

Sharia og 

kvindesyn 

Perspektiv: 

Udefra 

Første time 

- BILLEDE: Fra mindedagen for Imam Husayns martyrium ved 

Kerbala i Irak 

- Lav planche med forskelle mellem Sunni og Shi’a via jeres 

internetsøgninger 

- Fremlæggelse af plancher 

Anden time: 

- Religionsvidenskabelig måde at gruppere muslimer og andre 

(Forman – sækularisering) vs. Sunni/ Shia/ retsskoler 

- Det Islamiske retssystem, Sharia 

- Mere eller mindre alvorlige forbrydelser 

- træning i mindmap over de to sura’er 

- bemærk følgende retninger i Islam fra tidligere i forløbet 

(Forman): Traditionalisme, sekularisme, Modernisme, 

Fundamentalisme/islamisme, Euro-islam 

- Medbring resultat af 

www-søgning om 

forskellen mellem Shi’a 

og Sunnimuslimer 

- Forman (2006): 

Muslimernes religion s. 

49-56 

 

Lektion 12. 

Moskeerne bag 

sløret og 

begrebet 

taqiyya 

Spørgsmålet om integration i Danmark… bør der gøres noget? 

Er der nogle aktuelle politiske tiltag? (kan af gode grunde ikke 

skrives ind i et kompendium ) 

Dokumentaren ”Moskeerne bag sløret” har i høj grad påvirket 

den politiske debat om islam i Danmark.  

I hvor høj grad er udsendelsen repræsentativ for danske muslimer 

(jf. diskussion under gennemgang af Akkari)? 

Hvor står henholdsvis ”Vis mig din tro”, vi så i begyndelsen af 

forløbet, og ”Moskeerne bag sløret” i forhold til de to 

forskningstraditioner, vi gennemgik i begyndelsen af forløbet? 

Diskussionen sættes i forhold til sagen om 

Muhammedtegningerne (imamernes mappe) og Kåre Bluitgens 

”Koranen og profeten Muhammed” fra 2006 

Læs: Islams catch 22; 

2. februar 2018 

Weekendavisen 

Sektion 4 (Ideer) Side 

10. Af Thomas 

Hoffmann, professor 

mso i koranstudier 
Vi ser i timen: 

Moskeerne bag sløret, 

del 1 

Lektion 13 

Agnotologi – 

grænser for 

viden og 

organiseret 

dumhed 

 

Agnotologi: Teori, der understøtter forståelsen af ”kampen om 

sandheden” i et bredere perspektiv. 

Eksempler på Agnotologi (læg mærke til de ”kritiske” 

spørgsmålsformuleringer): 

I timen berører vi: 

- Sunni vs. Shia – to kilder (indefra og udefra) > vær kildekritisk! 

http://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-religion/imam-forskelle-

mellem-sunni-og-shia-islam + http://www.religion.dk/viden/hvad-

er-forskellen-p%C3%A5-sunni-og-shiaislam 

- Dækningen i vestlige medier af situationen i den muslimske del af 

verden – to kilder (en meget tendentiøs og en, der har en lidt mere 

upartisk tilgang) http://www.memri.org (hvem står bag?) + 

http://www.mei.edu/ (hvem står bag?) 

Lektie: 

1) læs her fra 

kompendiet den side, 

der hører til lektionen. 

2) herunder: tjek 

linksene og forhold dig 

til de kritiske 

spørgsmål, der stilles  

14. 

Koranen. Hvad 

siger 

forskningen? 

Perspektiv: 

Udefra 

Korantolkning set fra et religionsvidenskabeligt perspektiv. 

Fra underrubrik: Flerstemmig Koran. Ny forskning viser, at 

Koranen sandsynligvis blev til, omtrent som traditionen 

siger – men at det skete i et hellenistisk miljø og ud fra 

sammensatte kilder. Tør Mellemøstens koranforskere tale 

med? 

Matzen, Jeppe. 

”Forbudte spørgsmål”. 

Weekendavisen 27. 

Januar 2012 

https://www.dr.dk/undervisning/religion/toerklaedet
http://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-religion/imam-forskelle-mellem-sunni-og-shia-islam
http://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-religion/imam-forskelle-mellem-sunni-og-shia-islam
http://www.religion.dk/viden/hvad-er-forskellen-p%C3%A5-sunni-og-shiaislam
http://www.religion.dk/viden/hvad-er-forskellen-p%C3%A5-sunni-og-shiaislam
http://www.memri.org/
http://www.mei.edu/


15. Islam i 

vesten 

Perspektiv: 

indefra 

To små tekster, som vi muligvis bruger til at samle op 

Muslimske lærde om 

stemmeafgivning vs 

Hizb-Ut-Tahrirs Mål 

 

16. Sufisme Ud fra Rumi. Introduktion til sufisme 

Fokus: Hvad overrasker jer i digtet af Rumi i forhold til den form 

for islam, I er blevet introduceret for i undervisningen? 

Læs digtet af Rumi. 

Uddrag fra: 

http://leide.dk/rumisp

oesi/ 
17. Refleksion 

og evaluering + 

repetition 

- Spørgsmål: er der nogen spørgsmål til rettearket? 

- Opgave i timen: diskutér det materiale, der har været brugt i 

forløbet i forhold til ovenstående standpunkter… har jeres 

lærer formået at vise bredden, eller har han ”manipuleret” (evt. 

hvad mangler?) 

- Vægten mellem indefra og udefra perspektiv…? 

- evaluering af forløb 

a) Ayan Hirsi Ali: 

nomaden  

Studér rettearket 

b) Forberede spørgsmål, 

hvis der er noget ved 

rettearket, du ikke 

forstår 

Medbring alt fra 

forløbet 

18. Prøve 
- Screening med mind map ligesom i lektion 8.  

Se taksonomisk mindmap. 
Ukendt tekst 

 

 

http://leide.dk/rumispoesi/
http://leide.dk/rumispoesi/

