Humanistiska och teologiska fakulteterna

ISLK04, Islamologi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Islamic Studies: Level 3, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-06-29 att gälla från och med 201708-28, höstterminen 2017.

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

Fördjupning

Religionshistoria

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna skriftligt och muntligt redovisa en fördjupad förståelse för ett valt ämne
eller problemområde inom islamologi,
• kunna föra en fördjupad diskussion om skillnaden mellan primärkällor, tidigare
forskning samt handböcker, läromedel och annat material,
• kunna redovisa fördjupade kunskaper inom det för examensarbetet valda ämnet
inom islamologi,
• kunna sammanfatta det aktuella forskningsläget inom den valda frågeställningen,
• strukturerat kunna redogöra för de viktigaste metoderna för material- och
datainsamling inom det religionsvetenskapliga området,
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Färdighet och förmåga
• kunna planera och leda ett seminarium,
• kunna urskilja, formulera och ur olika perspektiv diskutera vetenskapliga problem
utifrån olika metodtraditioner,
• självständigt kunna identifiera, formulera och lösa en frågeställning av
vetenskaplig karaktär,
• självständigt kunna välja och tillämpa passande metoder och teoribildningar för
att besvara en problemformulering,
• självständigt kunna söka, samla, kritiskt tolka och diskutera den information som
är relevant för en vald forskningsuppgift,
• i skriftlig form kunna presentera, diskutera och analysera olika ståndpunkter och
argument på god svenska eller engelska,
• kunna använda ett för islamologi vedertaget system för citering, käll- och
litteraturhänvisningar och bibliografisk information,
• kunna genomföra en opposition på ett annat examensarbete,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• med precision kunna värdera olika perspektiv i tidigare forskning om ämnet eller
problemområdet,
• inom religionsvetenskapens område kunna göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
• kunna bedöma den religionsvetenskapliga kunskapens roll i samhället och
människors ansvar för hur den används,
• kunna värdera och precisera sitt behov av ytterligare kunskap inom det
religionsvetenskapliga fältet.

Kursens innehåll
I första delkursen ges en orientering om och övning i tillämpning av metoder som
används inom religionsbeteendevetenskaplig, filologisk och religionsantropologisk
forskning. Den studerande ges också fördjupad övning inom några av dessa
metodområden. I kursen tränas förmåga till medvetenhet om metoders betydelse,
forskningsetiska frågor och valet av metod för en given forskningsuppgift.
I andra delkursen fördjupar den studerande sig i ett ämne eller problemområde inom
islamologi. Valet sker i samråd med kursens lärare. Varje student väljer ett eget ämne
eller problemområde och har ansvar för att presentera och diskutera sina slutsatser
med resten av studenterna och med läraren. Genom att sätta sig in i ett ämne eller
problemområde som studenten finner särskilt intressant får den studerande en
fördjupad inblick i islamologins vetenskapliga fält. Då studenterna redovisar för
varandra får studenterna även inblick i fält som de inte valt att fördjupa sig i.
Tredje delkursen består av att den studerande författar ett examensarbete på
kandidatnivå. Den studerande väljer inriktning på arbetet i samråd med handledaren. I
seminarierna behandlas främst metodiska frågor, utkast till uppsatser och färdiga
uppsatser.
Kursen består av tre delkurser:
Metodkurs, 7,5 hp,
Fördjupningskurs, 7,5 hp,
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Examensarbete, 15 hp.

Kursens genomförande
På delkurs 1 sker undervisningen i form av föreläsningar och seminarier.
På delkurs 2 bedrivs studierna främst i form av självständiga litteraturstudier.
Därutöver ges undervisning i form av grupphandledning och individuell handledning
samt seminarier.
På delkurs 3 sker undervisning i form av handledning och ca 6 obligatoriska
seminarier. Handledningstiden är i normalfallet begränsad till den termin studenten
först registrerades på kursen. Undantag kan dock göras om särskilda skäl föreligger.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom en hemtenta på ca 15 sidor.
Delkurs 2 examineras genom en skriftlig inlämning om ca 10 sidor samt ett
seminarium då studenten presenterar och diskuterar sitt arbete.
Delkurs 3 examineras dels genom att examensarbetet ventileras vid ett seminarium,
dels genom att den studerande genomför en opposition på ett annat examensarbete.
Om det vid ett examinationstillfälle saknas ett examensarbete att opponera på, får
examinator fatta beslut om att den muntliga oppositionen ersätts med en skriftlig
uppgift. Examensarbeten som godkänns vid HT-fakulteterna kan med fördel
registreras i LUP Student Papers. Den studerande ansvarar själv för att den version av
uppsatsen som examinerats och godkänts läggs in i LUP Student Papers (pdf-format).
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.
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.
För betyget Godkänd på hela kursen krävs godkänt betyg på samtliga delkurser. För
betyget Väl godkänd på hela kursen krävs därutöver betyget Väl godkänd på minst
22,5 hp inom kursen.

Förkunskapskrav

4/ 5

För tillträde till kursen krävs Islamologi: Grundkurs (ISLA11) samt Religionshistoria och
religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs (RHBB03) samt Islamologi:
Fortsättningskurs (ISLB13) eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter ISLK03.
3. Kursens delkurser kan läsas som fristående kurser. Delkurs 1 motsvarar RHBC13.
Delkurs 2 motsvarar ISLC14. Delkurs 3 motsvarar ISLK13.
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.
5. Engelska delkurstitlar:

1. Method Course
2. Specialisation
3. Degree Project
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Prov/moment för kursen ISLK04, Islamologi: Kandidatkurs
Gäller från H17
1701 Metodkurs, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1702 Fördjupningskurs, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1703 Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

