Kurskod

RH 251

Kursbenämning,
svenska

Islam: historia, tro och liv

Kursbenämning,
engelska

Islam: history, faith and life

Kursens
högskolepoäng (hp)
Inriktning

7,5 hp

Kurskategori

Valbar programkurs – kan också läsas som fristående kurs

Kursens nivå

Grundnivå, G1F

Förkunskapskrav

Religionsvetenskap A 30 hp eller motsvarande (se även särskild information)

Syfte

Kursen syftar till att ge översikt av islams historia, tro och livsmönster.

Förväntade
studieresultat

Vid kursens slut förväntas den studerande kunna:
 beskriva islams ursprung med fokus på Muhammed och hans samtid
 översiktligt sammanfatta islams historiska utveckling
 beskriva grundläggande tro och livsmönster i islam samt kunna
identifiera och beskriva olika riktningar inom islam idag.

Moment

a) Muhammeds liv och dess betydelse för islam idag
b) Islams historia och olika riktningar idag
c) Muslimsk tro och livsmönster

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Litteraturstudium

Religionshistoria

Moment a)
Hjärpe, Jan, Bilden av profeten. Stockholm: Leopard, 2011 (151 sid.)
Dessutom läses en av följande Muhammed-biografier (ca 250 sidor):
Amstrong, Karen: Muhammed: en biografi. Översättning av Margareta Brogren.
Stockholm: Månpocket, 2004 (alternativt engelsk version) (270 sid)
Andrae, Tor och G. Widengren, Muhammed: hans liv och hans tro. Hjalmarsson &
Högberg 2008. (250 sid)
Rodinson, Maxime & Jan Hjärpe: Muhammed. Alhambra 2018. (260 sid)
Moment b)
Olsson, Susanne & Simon Sorgenfrei (red.), Islam: en religionsvetenskaplig
introduktion. Liber 2015 (s. 43-342)
Fazlhashemi, Mohammad, Vems islam? De kontrastrika muslimerna.
Studentlitteratur 2014 (fjärde upplagan) (s. 41-234).
Moment c)
Hjärpe, Jan (red.), 99 frågor om islam. Stockholm: Leopard, 2008. (160 sid)

Betygsgrader

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

Betygskriterier

För betyget Godkänd krävs att studenten visar
 relevanta faktakunskaper
 grundläggande förståelse islam som historisk och nutida företeelse.
För betyget Väl godkänd krävs dessutom att studenten visar
 en förmåga att kritiskt diskutera olika perspektiv på islam i historia
och nutid

Examination

Bokrapporter och en muntlig examination av litteraturen. I varje del av kursen
krävs godkänt resultat för att kursen som helhet ska godkännas.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt.

Särskild information Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges vad det gäller förkunskapskraven.
Kursplanen
fastställd
Kursplanen gäller
från

2010-02-25, Reviderad 2015-12-02, 2018-05-16.
HT 2018

Senast uppdaterad: 2018-05-16/KL

