Kurskod

RH 251s

Kursbenämning,
svenska

Islam: historia, tro och mötet med kristendomen

Kursbenämning,
engelska

Islam: its history, faith and encounter with Christianity

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 ge översikt av islams historia, tro, praxis och möte med
kristen tro.

Förväntade
studieresultat

Vid kursens slut förväntas den studerande kunna:
 beskriva islams ursprung med fokus på Muhammed och hans samtid
 översiktligt sammanfatta islams historiska utveckling och identifiera olika
riktningar inom islam idag.
 beskriva grundläggande tro och livsmönster i islam idag
 ge exempel på hur den historiska interaktionen/mötet mellan islam och
kristendom färgar synen på ”den andra religionen”
 vara bekant med olika redskap som kan användas i dialog och kunna
reflektera kring religionsmötet och dess teologiska implikationer
a) Muhammeds liv och dess betydelse för islam idag
b) Islams historia från Muhammed till idag inklusive utvecklingen av olika
riktningar/skolor
c) Muslimskt liv, praxis och politik idag
d) Religionsmöte och dialog mellan islam och kristendom

Moment

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Religionshistoria

Litteraturstudium
Moment a)
Andrae, Tor och G. Widengren, Muhammed : hans liv och hans tro . Hjalmarsson &
Högberg 1930/2008. (260 s.) eller Watt, Montgomery, Muhammad: Prophet and
Statesman, Oxford University Press 1974/2002 (240 s.) eller Amstrong, Karen,
Muhammad: A Biography of the Prophet. Orion Publ 2001. (288 s.)
Moment b)
Amstrong, Karen, Islam: A Short History. Modern Library 2002 (190 s.) eller
Hedin, Christer: Islams historia: tro och traditioner genom tiderna. Dialogos 2010.
Moment c)
Fazlhashemi, Mohammad, Vems islam? De kontrastrika muslimerna. Månpocket
2008 (310 s.) eller Hjärpe, Jan (m fl), 99 frågor om islam. Leopard förlag 2004 (161
s.) eller Murata Sachiko & William Chittick, The Vision of Islam. Paragon House
Publ. 1995. (valda delar ca. 200 s.)
Moment d)
Armour, Rollin, Islam, Christianity, and the West: A Troubled History. Orbis 2002
(197 s.)
Kateregga, Badru D. & David W. Shenk, Islam och Kristen tro. Verbum 1980.
Alternativt engelsk upplaga A Muslim and a Christian in Dialogue. Herald Press
1997 (200 s.)

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 analysera och värdera olika teoretiska modeller för
förståelsen av interaktionen mellan islam och kristendom.

Examination

Bokrapporter. 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
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