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Islam Aminah Tønnsen Hent PDF Forlaget skriver: Islam giver en historisk fremstilling af religionens
tilblivelse og udvikling frem til i dag. Kernebegreberne inden for islam gennemgås: De fem søjler, de seks

trosartikler og troslivet. Derudover præsenterer bogen den etik, som udspringer af Koranen, og en række af de
kulturelle traditioner, der almindeligvis forbindes med islam, og som man støder på i omgangen med
muslimer. Bogen giver nogle bud på sammenhængen mellem religion og politik - islam og demokrati,

herunder kultur- og religionsmøde i Danmark.

Troens Verden er et nyt undervisningsmateriale om religion til folkeskolens ældste klasser, efter- og
ungdomsskoler samt VUC.

Serien er skrevet af danske forfattere ind i en dansk undervisningssammenhæng og med et indgående
kendskab til den pågældende religion.

Troens Verden sætter fokus på de store verdensreligioner samt nye religiøse bevægelser og deres svar på
eksistentielle tilværelsesspørgsmål.. Målgruppe: Fra 14 år
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