
 

Kursplan: ISL B08 

1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  ISL B08 

2. Kursens namn Islamologi: Bilder av Muhammad – islams profet i kultur, teologi 

och ritual 

3. Nivå och kod för 

fördjupning i förhållande 

till examensfordringarna 

Grundnivå G1F 

4. Högskolepoäng 7,5 hp 

5. Beslutsuppgifter Fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildningen vid 

Området humaniora och teologi 2011-02-04 

6. Ändringsuppgifter  

 

2. Allmänna uppgifter  
1. Huvudområde/n, om 

tillämpligt 
  

2. Ämne, om tillämpligt Islamologi 

3. Typ av kurs och dess 

placering i 

utbildningssystemet 

Kursen ges som fristående kurs. 

4. Undervisningsspråk Svenska 

 

3. Mål (jfr learning outcomes) 

  Efter avslutad kurs ska den studerande 

1. Kunskap och förståelse • kunna exemplifiera och särskilja olika typer av 

representationer av Muhammad, exempelvis biografiska, 

konstnärliga och teologiska, 

• kunna förklara dessa representationers betydelse för 

muslimers religiösa och sociala liv i historia och nutid, 

2. Färdighet och förmåga • såväl skriftligt som muntligt kunna jämföra och analysera 

representationer av Muhammad, 

• med viss självständighet kunna söka och sondera relevant 

material om Muhammad, 

3. Värderingsförmåga och 

förhållningssätt 
• kunna analysera hur muslimsk praktik och debatt förhåller 

sig till representationer av Muhammad, 

• kunna förhålla sig kritiskt till utsagor om Muhammad samt 

sätta in dessa i ett större sammanhang. 

 

4. Kursinnehåll  
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess innehåll 

samt om kursen är 

indelad i olika delar 

Kursen ger grundläggande kännedom om hur Muhammad har 

skildrats, konceptualiserats och behandlats i muslimsk tradition. 

Studenten får stifta bekantskap med både profetbiografier, 

teologiska resonemang, konstnärliga framställningar och rituella 

praktiker med koppling till Muhammad. Dessa representationers 
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betydelse för muslimsk praktik och debatt studeras också.  

 

 

5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 

uppgift om obligatoriska 

delar 

Undervisningen sker genom en kombination av föreläsningar och 

obligatoriska seminarier.  

2. Examinationsformer Kursen examineras genom fem obligatoriska seminarieövningar 

samt en avslutande hemtentamen. Frånvaro vid de obligatoriska 

tillfällena kompenseras genom skriftliga inlämningsuppgifter enligt 

lärarens instruktioner. 

3. Ev. begränsningar av 

antalet examinations-

tillfällen 

 

 

 

6. Betyg 
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl 

godkänd. 

2.  Grund för betyg på hel 

kurs 
 

3.  Möjlighet till 

kompletterande ECTS-

betyg 

Studenten har rätt att få kompletterande ECTS-betyg. Begäran om 

sådant ska göras till studierektor eller motsvarande senast 3 veckor 

efter kursstart. 

4.  Ev. olika betygsskalor för 

olika delar av kursen 
 

 

 

7. Förkunskapskrav 
1. Särskilda 

förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs 30 hp akademiska studier.  

 

 

8. Litteratur  
1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga. 

 

 

9. Övrigt  
1. Kursplanen gäller från och med 2011-05-30. 

2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan kurs får endast 

tillgodoräknas en gång i examen. 

3. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial. 
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