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Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
1001
2001
3001
4001

Benämning
Introduktion och historisk översikt
Samtida islam
Politisk islam
Islam i Sverige

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger en bred orientering om islams ursprung och utveckling. Nutida förhållanden intar en central plats
och islams politiska betydelse fokuseras särskilt. Islam spelar en stor roll i arabvärlden men majoriteten av
världens muslimer lever utanför den. Därför behandlas i hög grad också islam i t ex Afrika, Centralasien,
Syd- och Sydostasien samt västvärlden. Framför allt uppmärksammas situationen i Sverige.
Delkurs 1: Introduktion och historisk översikt, 7,5 hp
I denna delkurs behandlas grundläggande islamiska begrepp. Islams uppkomst och historiska utveckling
presenteras översiktligt. I kursen studeras också några grundläggande metodiska och teoretiska frågor inom
islamologin. Särskilt uppmärksammas islams relationer till Västerlandet genom tiderna samt förhållandet till
judendom och kristendom.
Delkurs 2: Samtida islam, 7,5 hp
Delkursen uppmärksammar nutida islam och dess utbredning i ett globalt perspektiv. Särskilt
uppmärksammas genusfrågor och muslimsk feminism samt sufismens uppkomst och utveckling.
Delkurs 3: Politisk islam, 7,5 hp
I denna delkurs behandlas olika tolkningar av islam som politiskt system. Framför allt studeras islamistiska
rörelser och organisationer. En speciell uppmärksamhet ägnas också muslimsk feminism.

Sidan 1/3

Delkurs 4: Islam i Sverige, 7,5 hp
Genom den snabba ökningen av antalet muslimer i Sverige utgör islam numera ett viktigt inslag även här.
Mot bakgrund av en bred genomgång av islams betydelse fokuseras i denna delkurs särskilt religionsfrihetsoch skolfrågor.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs har studenten visat sin förmåga att:
- redogöra för islams grundtankar, uppkomst och historia i stora drag,
- redogöra för Koranens huvudsakliga innehåll och utifrån det analysera korantexter,
- redovisa och diskutera de argument som framförts inom muslimsk feminism,
- redogöra för sufismens uppkomst, utveckling och förhållande till mystik inom andra religioner,
- redogöra för och analysera den nutida diskussionen bland muslimer om demokrati, nationalism,
jämställdhet, socialism, liberalism, mänskliga rättigheter och annat som berör politiska förhållanden och
- redogöra för islams historia i Europa och speciellt i Sverige med särskild hänsyn till frågor som rör
religionsfrihet, gudstjänstliv och utbildning.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter. Undervisningens form och
omfattning kan anpassas till såväl antalet studenter på kursen som institutionens ekonomiska situation.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras på följande vis: salskrivning, hemskrivning, muntlig tentamen, inlämningsuppgifter och
deltagande i seminarier.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser.
e. Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå fyra
ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd för att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan
härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna enligt
punkt e under Kunskapskontroll och examination.
För överensstämmelser med det tidigare kurssystemet hänvisas till institutionens
studievägledare/studierektor/motsv.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

Med reservation för förändringar.
Delkurs 1: Introduktion och historisk översikt (7,5 hp)
- Koranen (i översättning av K.V. Zetterstéen) eller Koranens budskap av Knut Muhammed Bernström.
- Abd al-Ati, Hammudah, 2002, Islam i fokus. Köpenhamn.
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- Esposito, John, 2001, Islam: Den raka vägen. Lund.
- Matthis, Moa, 2005, Orientalism på svenska. Stockholm.
Delkurs 2: Samtida islam (7,5 hp)
- Geels, Antoon, 1999, Muslimsk mystik: Ur psykologisk synvinkel. Skellefteå.
- Mernissi, Fatima, 1991, Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry. Oxford.
- Svensson, Jonas, 1996, Muslimsk feminism: Några exempel. Lund.
- Westerlund, David (red.), 2001, Levande sufism. Nora.
Delkurs 3: Politisk islam (7,5 hp)
- Hedin, Christer, 2001, Islam i samhället: Muslimsk politik i retorik och praktik. Stockholm.
- Gardell, Mattias, 2005, Bin Ladin i våra hjärtan: globaliseringen och framväxten av politisk islam. Falun.
-Hedin, Christer, 2010, Islams historia. Stockholm.
-Hjärpe, Jan, 2010. Islamismer. Malmö
Delkurs 4: Islam i Sverige (7,5 hp)
- Gardell, Mattias. 2010. Islamofobi. Stockholm.
- Hedin, Christer. 2010. Islam och Västerlandet. Stockholm.
- Karlsson, Pia & I Svanberg (red.), 1997, Religionsfrihet i Sverige: om möjligheten att leva som troende.
Lund.
-Matthis, Moa (red.), 2005. Orientalism på svenska. Stockholm.
- Artikelkompendium: Islam i Sverige
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