Koranundervisning
Koranundervisningen kommer att bestå av fyra moment. Läraren delar upp lektionen så att alla
moment gås igenom under lektionstillfället. För att underlätta lärarens undervisning bör barnet
memorera sin läxa hemma. Barnen läser upp sin läxa under lektionens första kvart. Om barnet inte har
läst upp sin läxa under den utsatta tiden får barnet vänta till nästa tillfälle för uppläsning. På detta sätt
utnyttjar vi tiden till fullo och barnen får en relation till koranen som inte endast innebär memorering
men också ger dem möjlighet att recitera den heliga Koranen med en förståelse för dess innebörd.
Hifz (memorering):
Eleverna memorerar koranen hemma och läser upp sin koran från minnet till läraren. Detta moment
sker under lektionens första kvart. När barnet läst upp sin del påbörjar barnet en repetition av tidigare
memorerade kapitel.
Tartil (tillämpad tajwid):
Elever tillsammans med lärare läser de kapitel som barnen skall memorera. En del barn har kommit
längre men alla skall vara på samma plats i detta moment. Alla regler för recitation tillämpas.
Momentet hjälper eleven att läsa den heliga koranen med ett korrekt uttal. Memoreringen påbörjas
med detta moment.
Muraja’a (repetition):
Barnen sitter i mindre eller större grupper och upprepar de delar av den heliga koranen som de tidigare
memorerat. Stor fokus läggs vid detta moment då vi inte önskar att något barn förlorar något av det de
memorerat tidigare. Detta moment ges minst tjugo minuter. Det kommer finnas tillfällen då eleven har
i hemläxa att repetera vissa avsnitt.
Vårt mål är att Koranundervisningen skall ge eleverna ett starkt band till den heliga Koranen. Därför
kommer vi under årets gång erbjuda temadagar med fokus på Koranens innebörd och berättelser.

Sirah och Adab
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om Guds Sändebuds liv, må Guds frid och
välsignelser vara över honom. I en kronologisk ordning får eleverna kunskap om de största händelser i
Guds Sändebuds liv, må Guds frid och välsignelser vara över honom. Under kursens gång får eleverna
svar och kunskap om moraliska och etiska frågorställningar. Efter att den historiska delen av kursen är
avklarad studerar vi Guds Sändebuds person, må Guds frid och välsignelser vara över honom. Vi går
igenom profetiska traditioner som rör Sändebudets, må Guds frid och välsignelser vara över honom,
utseende och karaktär. Den sista delen av kursen berör Profetens, må Guds frid och välsignelser vara
över honom, mirakel och underverk.
Detta ämne är en oumbärlig del av var muslims religiösa resa. Kursen avser att stimulera ett sunt
förhållningssätt till religionen genom att lära känna Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser
vara med honom, på en personlig nivå.
Att kombinera studien av hans person med recitation och memorering av den heliga Koranen är att ge
barnen en stark grund och en djup förståelse för sig själva och sin muslimska identitet.
Tillvägagångssätt:
1. Lektioner:
Varje lektion inleds med en ny genomgång av ett moment i sirahn. Därefter diskuteras viktiga
begrepp och frågeställningar som uppkommer.
2. Workshops:
Vissa moment är viktiga att belysa. Det belyses oftast genom en workshop. Då arbetar vi med
konceptet och belyser med profetiska traditioner och de tidigare rättfärdiga generationernas
handlingar.
Lärandemål:
-

Visa viss insikt i de historiska delarna av Guds Sändebuds liv, må Guds frid och välsignelser
vara med honom.

-

Kunna förstå och reflektera över lärdomar från Guds Sändebuds liv, må Guds frid och
välsignelser vara med honom.

-

Att stimulera kärleken till de rättfärdiga generationerna som varit.

-

Att barnen skall kunna tillämpa lärdomar och praktisera dem i sina egna liv.

Islamisk rättslära (fiqh):
Kursen i islamisk rättslära ämnar att ge barnen en grundläggande förståelse för hur de skall
utföra obligatoriska handlingar som bönen och tvagningen korrekt. På ett pedagogiskt och
lekfullt sätt går vi igenom de mest essentiella reglerna för dyrkan. De teoretiska momenten
varvas med praktiska moment och ger barnen den obligatoriska kunskapsnivå som krävs för
att utföra en korrekt tvagning och bön. I kursen får barnen dessutom övergripande kunskap
om viktiga termer inom islamisk rättslära som halaal, haraam, sunnah, mubah och makruh.
Kursen pågår under en termin. Boken som utgör grunder för undervisningen heter Islams
grunder. Barnen delas in i olika grupper baserat på ålder och kunskapsnivå. Barnen lär sig det
de behöver för att kunna fortsätta sin resa som medvetna och starka muslimer.
Kursbeskrivning:
-

Vad är haraam, halaal, sunnah, mubah och makruh?
De fem pelarna
Hur gör man tvagningen korrekt?
Vad är orena substanser och hur rengör man dem?
Hur utför man en korrekt bön?
Vilka böner skall man läsa i bönen?
Vilka frukter ger en korrekt tvagning och bön?

Lärandemål:
-

Att eleverna skall få en balanserad förståelse för viktiga islamiska koncept.
Att eleverna skall kunna utföra en korrekt tvagning och bön
Övergripande kunskap om de fem pelarna och varför de utgör grunden för religionen.
Att eleverna regelbundet utför den obligatoriska tvagningen och bönen.

