Humanistiska och teologiska fakulteterna

ISLA21, Islamologi: Nutida islamiska diskussioner, 7,5
högskolepoäng
Islamology: Present Day Islamic Discussions, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-06-28 att gälla från och med 201108-25, höstterminen 2011.

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
• översiktligt kunna redogöra för islamologins centrala frågeställningar,
• översiktligt kunna redogöra för islams nutida historia och dess relation till
nytolkningar av islam,
• kunna exemplifiera hur islam kan tolkas med särskild betoning på nutida
förhållanden,
• kunna redogöra för grundläggande begrepp, termer och föreställningar inom
islam,

Färdighet och förmåga
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• kunna jämföra särdragen för några betydelsefulla muslimska riktningar och
diskutera likheter respektive skillnader,
• kunna kritiskt granska egna och andras texter,
• kunna uttrycka sig i skrift på ett grundläggande vetenskapligt sätt,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt värdera påståenden och beskrivningar av islam och muslimer som
förekommer i media och samhällsdebatter,
• kunna värdera och förstå centrala processer som är betydelsefulla i tolkningar av
islam idag,
• kunna förhålla sig kritiskt till olika religiösa utsagor och uttryck.

Kursens innehåll
I kursen ges en översikt över de olika ämnen, processer och frågor som är aktuella
inom islamologiämnet. Dessutom diskuteras samspelet mellan islams traditioner,
historisk förändring och muslimers religiösa uttryck i nutid. Vidare berörs islams olika
inriktningar, dess centrala texter och grundläggande teologi.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Kursens examination
Kursen examineras genom ca två skriftliga hemuppgifter samt en salstentamen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

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

Övrigt
1.
2.
3.
4.

Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
Kursplanen gäller från och med 2011-08-25.
Denna kurs utgör delkurs 1 i Islamologi: Grundkurs (ISLA11).
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 ISLA21, Islamologi: Nutida islamiska diskussioner
Gäller från H11
1101 Nutida islamiska diskussioner, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

