Humanistiska och teologiska fakulteterna

ISLA11, Islamologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng
Islamology: Level 1, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-06-28 och senast reviderad 2015-0625. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2015-06-25, vårterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i generell examen.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Religionsvetenskap och teologi med
specialisering i religionshistoria och
religionsbeteendevetenskap

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för grundläggande kunskaper om islams historia, lära och praxis
från Muhammads tid till idag,
• kunna redogöra för grundläggande teoretiska perspektiv inom
historievetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning om religion,
• kunna redogöra för och ge exempel på islam som ett samhällsfenomen genom
historia och i nutid,
• kunna redogöra för grundläggande begrepp, termer och föreställningar inom
islam,

Färdighet och förmåga
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• kunna kritiskt granska material om islam med avseende på, till exempel, dess
relevans och tillförlitlighet,
• kunna redovisa den faktakunskap om islam och muslimsk praxis och tradition
som gör det möjligt för studenten att kunna undervisa om detta på gymnasienivå,
• kunna uppmärksamma och diskutera islamiska uttryck i förhållande till ett givet
samhälle,
• kunna diskutera förändringsprocesser inom islam,
• kunna skilja mellan inomreligiös och vetenskaplig terminologi,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt värdera olika religiösa utsagor och uttryck inom islam,
• kunna kritiskt värdera hur kvinnor och män, i relation till rådande
samhällsstrukturer, genom historien har satt prägel på islam och muslimsk
tradition och kultur.

Kursens innehåll
I kursen ges en bred empirisk introduktion till islam ur ett historiskt, religiöst och
samtida perspektiv. I kursen fokuseras på islams historiska framväxt från Muhammads
tid fram till dess samtidshistoria, dess grundläggande texter, ritualer och teologiska
grunder liksom muslimskt religiöst liv, traditionsförmedling och tolkning i en
minoritetssituation. Under kursen studeras vidare historiens funktion som
tolkningsram i muslimsk historia, nya religiösa aktörer och medier för tolkning samt
centrala teologiska debatter. Avslutningsvis beaktas även islam i Sverige, svenska och
europeiska samhällen som religiös arena för dagens muslimer.
Kursen består av fyra delkurser:
1.
2.
3.
4.

Nutida islamiska diskussioner, 7,5 hp,
Muhammad, Koranen och den tidiga historien, 7,5 hp,
Islam i imperiernas tid, 7,5 hp,
Det muslimska Europa, 7,5 hp.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och obligatoriska gruppövningar.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom två skriftliga inlämningsuppgifter samt en salstentamen.
Delkurs 2 examineras genom två skriftliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig
hemtentamen.
Delkurs 3 examineras genom två skriftliga inlämningsuppgifter samt en salstentamen.
Delkurs 4 examineras genom en hemtentamen som kursdeltagarna arbetar med
fortlöpande under kursen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst
15 av kursens högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande poäng.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Övrigt
1. Samtliga delkurser i denna kurs kan även läsas som fristående kurser.
2. Kursen ersätter ISLA50 / ISLA01. Delkurs 1 i ISLA50 och ISLA01, "Möten med
världens religioner", kan ingå i samma examen som denna kurs.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
4. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
5. Delkursernas namn på engelska:

1. Present Day Islamic Discussions,
2. Muhammad, The Quran and the Formative History,
3. Islam in the Age of the Empires,
4. Muslims in Europe.
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Prov/moment för kursen ISLA11, Islamologi: Grundkurs
Gäller från H11
1101 Nutida islamiska diskussioner, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1102 Muhammad, Koranen och den tidiga historien, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1103 Islam i imperiernas tid, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1104 Det muslimska Europa, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

