Humanistiska och teologiska fakulteterna

ISLA20, Islamologi: Muhammad, Koranen och den tidiga
historien, 7,5 högskolepoäng
Islamology: Muhammad, The Quran and the Formative History,
7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2018-03-13 att gälla från och med 201808-31, höstterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ges inom Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi. Kursen ges också
som fristående kurs. Kursen kan ingå i generell examen.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Religionsvetenskap och teologi

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Religionsvetenskap och teologi med
specialisering i religionshistoria och
religionsbeteendevetenskap

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för Muhammads livshistoria och hans religiösa och politiska roll,
• kunna redogöra för Koranens innehåll och tillkomsthistoria,
• kunna översiktligt redogöra för den muslimska historieskrivningen från ca år 500
till 750 e.v.t,
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Färdighet och förmåga
• kunna relatera den muslimska historieskrivningen till olika typer av källmaterial,
• kunna skilja mellan historiska fakta och ideologisk tolkning,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt värdera den symboliska betydelsen av händelser och personligheter
i muslimsk historieskrivning

Kursens innehåll
I kursen studeras Muhammads livshistoria samt tiden efter Muhammad, de fyra första
kaliferna och det umayyadiska kalifatet. Den belyser de religiösa, sociala, politiska,
ekonomiska och kulturella förhållandena mellan åren 500 och 750 (e.v.t). och belyser
olika typer av källor till kunskap om perioden. Kursen berör även Koranens tillkomst
och dess innehåll.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Kursens examination
Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen och en muntlig tentamen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs Islamologi: Nutida islamiska diskussioner (ISLA21) eller 30
valfria högskolepoäng.

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Denna kurs utgör delkurs 2 i Islamologi: Grundkurs (ISLA11).
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3. Kursen ersätter ISLB01 / ISLB51.
4. 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.
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Prov/moment för kursen ISLA20, Islamologi: Muhammad, Koranen och den
tidiga historien
Gäller från H18
1801 Islamologi:Muhammad, Koranen och den tidiga historien, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

