Kurskod

RV 102

Kursbenämning,
svenska
Kursbenämning,
engelska
Kursens
högskolepoäng (hp)
Inriktning

Judendom och islam

Kurskategori

Obligatorisk programkurs. Kan också läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå, G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, samt särskild behörighet i historia och
samhällskunskap.

Syfte

Syftet med delkursen är att studenten tillägnar sig en grundläggande förståelse
för judendom och islam, deras ”heliga” texter, historiska och teologiska
utveckling och nusituation. Dessutom diskuteras religionsmötet mellan islam
och kristendom i historia och nutid.

Förväntade
studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
 redogöra för grunddragen i den historiska utvecklingen inom judendom
och islam
 identifiera och redogöra för grunddragen i några heliga texter samt att
diskutera några tolkningar av dessa texter
 diskutera olika förhållningssätt i religionsmötet mellan islam och
kristendom.

Moment

a. Judendomen i historia och nutid med judisk texttolkning och teologi
b. Islam i historia och nutid med korantolkning och muslimsk teologi
c. Religionsmöten i historia och nutid mellan islam och kristendom

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Föreläsningar och seminarier

Judaism and Islam
7,5 hp
Religionsvetenskap

Moment a:
Groth, Bente, Judendomen. Kultur, historia, tradition. Natur & Kultur 2002. (300 s.)
Zetterholm-Hedner, Karin, Inte i himlen! Text, tolkning och tillämpning i judisk
tradition. Arcus förlag 2008. s. 73-106, 135-176.
Moment b:
En av följande böcker läses:
Esposito, John, Islam. Den raka vägen. Studentlitteratur 2011 (343 sid.)
Roald, Ann-Sofie, Islam: historia, tro, nytolkning, Natur & kultur 2005 (300 sid.)
Dessutom läses tre suror ur Koranen samt textutdrag ur Larsson, Göran, Att läsa
Koranen. En introduktion, Stockholm, Verbum 2006. Sid 13-48, 67-96, 117-123.
Moment c: En av följande böcker läses
Goddard, Hugh: A History of Christian-Muslim Relations. New Amsterdam Books
2000, s. 19-194 (175 sid).
Leirvik, Oddbjörn: Islam og kristendom. Konflikt eller dialog. RPF 2010, s. 25-122,
135-147, 161-207, 304-322. (175 sid.)
Reisacher, Evelyne: Joyful Witness in the Muslim World. Baker, 2016. (188 sid.)
Stenmark, Mikael & David Westerlund: Polemik eller dialog? Nya Doxa 2002, s.
26-163, 200-212 (150 sid.)

Betygsgrader

Väl godkänd VG), Godkänd (G), Underkänd (U)

Betygskriterier

Examination

För betyget godkänd krävs att studenten kan uppvisa:
 relevanta faktakunskaper om religionernas historia och särdrag;
 en grundläggande förmåga att analysera och tolka texter.
För betyget väl godkänd krävs dessutom en utvecklad förmåga:
 att göra komparativa analyser och dra egna relevanta slutsatser;
 att kritiskt diskutera och värdera olika tolkningar av ”heliga texter” och
riter i religionerna.
1. Skriftliga tentamen i judendom och islam
2. Seminarier med övningsmoment i texttolkning
3. Bokrapport med reflektioner kring religionsmöten.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt

Särskild information

Antalet examinationstillfällen för skriftlig tentamen begränsas till maximalt
1. Utöver detta kan studenten examineras muntligen vid maximalt 3 tillfällen.
Omtentamen för att höja betyget från godkänt till väl godkänt tillämpas ej.
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