Humanistiska och teologiska fakulteterna

ISLA24, Islamologi: Det muslimska Europa, 7,5
högskolepoäng
Islamology: Muslims in Europe, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-06-07 att gälla från och med 201108-25, höstterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i generell kandidatexamen inom
huvudområdet Religionsvetenskap och teologi.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

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 islams historia i Europa och den muslimska närvaron i
regionen,
• kunna redogöra för och ge exempel på nutida uttryck för islam i Europa och
Sverige,
• kunna redogöra för olika perspektiv på islams roll i det nya Europa,

Färdighet och förmåga
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• kunna kritiskt analysera debatten om islam i ett Europa under förändring,
• självständigt kunna reflektera över vetenskaplig problematik med anknytning till
islamologistudiet,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt värdera vetenskaplig litteratur om islam i Europa.

Kursens innehåll
I kursen ges en orientering i islams historia i Europa och dess nutida muslimska
kommuniteter. Syftet med kursen är också att analysera de centrala delarna av
debatten om islam och ett Europa i förändring. I linje med detta studeras även nya
aktörer och medier för tolkning och traditionsförmedling. Fokus läggs även på islam i
Sverige och frågan om det svenska samhället som en religiös arena för muslimer.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Kursens examination
Kursen examineras genom en hemtentamen som kursdeltagarna arbetar med
fortlöpande under kursen.
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: Islam i imperiernas tid (ISLA23) eller 30 hp
akademiska poäng.

Övrigt
1.
2.
3.
4.
5.

Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
Kursplanen gäller från och med 2011-08-25.
Denna kurs utgör delkurs 4 i Islamologi: Grundkurs (ISLA11).
Kursen ersätter ISLB52 / ISLB02.
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 ISLA24, Islamologi: Det muslimska Europa
Gäller från H11
1101 Islamologi: Det muslimska Europa, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

