Kursplan RV 102 Johannelunds teologiska högskola 2021
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.

Förväntade
studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
 redogöra för grunddragen i den historiska utvecklingen inom judendom
och islam
 beskriva de teologiska huvudtankarna i judendom och islam och hur
dessa tar uttryck i religionernas riter och anhängarnas liv
 identifiera och redogöra för grunddragen i några heliga texter samt att
diskutera några tolkningar av dessa texter
a. Judendomen i historia och nutid med judisk texttolkning och teologi
b. Islam i historia och nutid med korantolkning och muslimsk teologi
Föreläsningar och seminarier

Moment
Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Betygsgrader
Betygskriterier

Judaism and Islam
7,5 hp
Religionsvetenskap

Moment a:
Groth, Bente. Judendomen. Kultur, historia, tradition. Stockholm: Natur &
Kultur 2002. (300 s) eller Hedin, Christer. Judendom. Stockholm:
Dialogos, 2020. (ca 350 s)
Heschel, Abraham. Sabbath. New York: Farrar, Straus & Giroux, 2005. (100 s)
Dessutom läses tre traktater ur Talmud, t ex från Bertil Adania. Rum i
Talmud. Skellefteå: Artos & Norma, 2002. (50 s)
Moment b:
Olsson, Susanne och Simon Sorgenfrei, red. Islam: en religionsvetenskaplig
introduktion. Stockholm: Liber, 2015. (342 s)
Dessutom läses tre suror ur Koranen på svenska. (ca 50 s)
Väl godkänd VG), Godkänd (G), Underkänd (U)

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.
Examinerande seminarier, skriftliga uppgifter och salskrivning.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt

Kursplan RV 102 Johannelunds teologiska högskola 2021
Särskild information

Antalet examinationstillfällen för skriftlig tentamen begränsas till fem
tillfällen. Omtentamen för att höja betyget från godkänt till väl godkänt
tillämpas ej.
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