Humanistiska och teologiska fakulteterna

ISLB37, Islamologi: Uppsatskurs, 7,5 högskolepoäng
Islamic Studies: Essay, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-12-11 och senast reviderad 2016-1205. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-01-16, vårterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Religionshistoria

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 tidigare forskning om ett valt ämne eller problemområde
inom islamologi,
• kunna diskutera skillnaden mellan primärkällor, tidigare forskning samt
handböcker, läromedel och annat material,
• kunna förklara vad som utmärker en akademisk uppsats i relation till andra
genrer/texttyper, t.ex. ett journalistiskt reportage eller ett politiskt debattinlägg,

Färdighet och förmåga
• kunna framställa en mindre uppsats,
• kunna genomföra en textanalys,
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• kunna välja ut och värdera för uppgiften relevant vetenskaplig litteratur,
• kunna presentera och diskutera ämnet i skrift och tal,
• kunna använda ett i akademiska sammanhang godtagbart system för citeringar,
hänvisningar och källförteckning,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•
•
•
•

kunna skilja mellan vetenskapliga och inomreligiösa perspektiv,
kunna kritiskt förhålla sig till islamiskt tänkandes stora mångfald,
med gott omdöme kunna värdera olika perspektiv i tidigare forskning om ämnet,
med lyhördhet kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap i ämnet.

Kursens innehåll
I kursen övas den studerande i att kunna ta sig an en självständig uppgift som ska
redovisas i en mindre uppsats. Kursen syftar till att introducera och träna det
vetenskapliga skrivandet. Uppgiften begränsas till en forskningsöversikt om en
islamisk tänkare som väsentligt bidragit till islams idévärld. Denna tänkare väljs i
samråd med kursens lärare. Varje student väljer olika tänkare och har ansvar för att
presentera och diskutera sin tänkare med resten av studenterna och med läraren.

Kursens genomförande
Undervisning sker genom seminarier och handledning.

Kursens examination
Kursen examineras med författande av en mindre uppsats om ca 40.000 tecken med
blanksteg inklusive försättsblad, innehållsförteckning och källförteckning, samt ett
avslutande framläggningsseminarium.
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 30 hp studier inom humaniora, samhällsvetenskap eller
juridik.

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Kursen utgör delkurs 2 i ISLB13.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med 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 ISLB37, Islamologi: Uppsatskurs
Gäller från V16
1501 Uppsatskurs, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

