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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-12-01 och senast reviderad 2022-0925. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2022-09-25, vårterminen 2023.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
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 identifiera, beskriva och förklara skillnader och spänningar mellan ideal
och praktik inom islams traditioner,

• kunna förstå hur till exempel sociala, ekonomiska, materiella, genusrelaterade
och politiska ordningar formar ramarna för levd religiositet,
• kunna klargöra samband mellan vetenskaplig metod och resultatet av en
vetenskaplig studie,

Färdighet och förmåga
• kunna illustrera och förklara muslimskt religiöst liv med hjälp av teoretiska
modeller och god empirisk kunskap,

• kunna kritiskt, i tal och skrift, diskutera och dra slutsatser om sambandet mellan
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tolkningsfrågor och den mångfald islam innebär som religiös praktik,
• kunna presentera och självständigt reflektera över vetenskaplig problematik i
förhållandet till religionsstudiet,
• kunna tillgodogöra sig avancerade antropologiska texter om islam på svenska
och engelska,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera och utifrån relevanta fakta ge perspektiv på samhällsdebatten om
islam och muslimer.

Kursens innehåll
Under kursen studeras och analyseras olika centrala exempel på muslimsk religiös
praktik samt vad islams olika traditioner föreskriver som rätt handlande kontra vad
muslimer i praktiken gör. Kursen fokuserar även på hur skilda teoretiska perspektiv
och undersökningsmetoder resulterar i olika typer av kunskap och uppfattningar om
levd islam. I centrum står antropologiska teorier.

Kursens genomförande
Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar.
I anslutning till kursen anordnas som regel en frivillig studieresa till ett muslimskt land
eller till en miljö som präglas av muslimer. Deltagarantalet är begränsat på
studieresan. Kostnader för resor, mat och logi under studieresan bekostas av
studenten.

Kursens examination
Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen om ca 10-15 sidor.
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 30 hp studier inom humaniora, samhällsvetenskap eller
juridik.

Övrigt
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1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Kursen utgör delkurs 1 i Islamologi: Fortsättningskurs (ISLB13).
3. Kursen ersätter ISLB25.
4. 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 ISLB36, Islamologi: Levande islam
Gäller från V23
2301 Levande islam, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Gäller från V16
1501 Levande islam, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

