Kurskod

RH 256

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

Islam och kristendom: religionsmöte i historia och nutid

Kurskategori

Valbar programkurs – kan också läsas som fristående kurs

Kursens nivå

Grundnivå, GIF

Förkunskapskrav

Religionsvetenskap A 30 hp eller motsvarande

Syfte

Kursen syftar till att ge en översikt av mötet i historia och nutid mellan islam
och kristendom.

Förväntade
studieresultat

Vid kursens slut förväntas den studerande kunna:
 beskriva möten mellan islam och kristendom i historien
 relatera dessa möten till nutida förhållningssätt inom olika kristna och
muslimska traditioner
 reflektera över de teologiska frågor som aktualiseras i mötet mellan
islam och kristendom

Moment

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Islam and Christianity: contemporary and past encounters
7,5 hp
Religionshistoria

a) Mötet mellan islam och kristendom i historien
b) Möten mellan islam och kristendom i nutid
c) Teologiska perspektiv på mötet mellan islam och kristendom
Litteraturstudium och seminarier
Moment a)
Michael Nordberg, Diktaren på tronen. Spanskt 1200-tal: Tre kulturers samexistens.
Hjalmarsson & Högberg 2011. (265 s.)
Armour, Rollin, Islam, Christianity, and the West: A Troubled History. Orbis 2002
(197 s.) eller Goddard, Hugh, A History of Christian-Muslim Relations. New
Amsterdam Books 2002. (224 s.) eller Karabell, Zachary, Peace Be Upon You:
Fourteen Centuries of Muslim, Christian, and Jewish Conflict and Cooperation.
Vintage books 2008 (343s.) eller Kilpatrich, William, Christianity, Islam and
Atheism: The Struggle for The Soul of The West. Ignatius press 2012 (316 s.)
Kompendium om muslimsk-kristna möten.
Moment b)
Jan Hjärpe, Bilden av profeten. Berättelserna om Muhammed och deras funktion förr
och nu. Leopard förlag 2011. (160 s.)
Jonas Otterbeck & Leif Stenberg. (red.) Islamologi. Studiet av en religion. Carlssons
2012. (282 s.)
Moment c)
Kateregga, Badru D & David W Shenk, Islam och Kristen tro. Verbum1980 eller
engelsk upplaga A Muslim and a Christian in Dialogue. Herald Press 1997 (200 s.).
Archbishop Anastasion (Yannoulatos), Facing the World, Orthodox Christian Essays
on Global Concerns. St Vladimir’s Seminary Press 2003. (208 s. i urval.)
Sann mot sig själv – öppen mot andra. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan.
Uppsala: Svenska kyrkan 2011, s 8-114. (Kan laddas ner från:
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=825888 )

Betygsgrader

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

Betygskriterier

För betyget godkänd krävs att studenten visar
 En grundläggande förståelse för religionsmötet mellan islam och
kristendomen i historia och nutid.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att studenten visar
 en förmåga att analysera och värdera olika teoretiska modeller för
förståelsen av interaktionen mellan islam och kristendom.

Examination

En skriftlig uppgift för varje moment. I varje del av kursen krävs godkänt
resultat för att kursen som helhet ska godkännas.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt

Särskild
information

Om någon del av litteraturen lästs i annan kurs byts denna del mot annan
likvärdig litteratur efter överenskommelse med lärare.
Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges vad det gäller förkunskapskraven.

Kursplanen
fastställd
Kursplanen gäller
från
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