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Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l

l
l

l

l
l

tydligt skilja mellan ett islamologiskt och ett inommuslimskt teologiskt studium av
Koranen,
översiktligt redogöra för Koranens innehåll, struktur och stil,
redogöra för korantextens historia, med särskild hänsyn tagen till pågående
vetenskapliga diskussioner på området,
beskriva Koranens roll, status och funktion i nutida muslimsk vardagsreligiositet
och ritual,
identifiera några olika inommuslimska tolkningstraditioner i historia och nutid,
diskutera konsekvenser av Koranens digitialisering för muslimska synsätt på
textens funktion, innehåll och status.

Innehåll
Kursen är en islamologisk introduktion till Koranen som helig text, dess historia, innehåll,
stil och struktur, men även dess roll i muslimskt religiöst liv, i form av ritualer,
rättstolkning, teologi och politik. I kursen ingår moment där studenten tränas i att
identifiera olika tolkningstraditioner, och särskild vikt läggs här vid studiet av nutida
metoder för tolkning. Skillnader i översättningar av Koranen uppmärksammas, liksom
förändrade muslimska förhållningssätt till texten som ett resultat av dess digitalisering.

Undervisningsformer
Distansundervisning med hjälp av en lärplattform.

Examination
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Undervisningsformer
Distansundervisning med hjälp av en lärplattform.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examination sker genom onlinetester samt inlämningsuppgifter under kursens gång.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. Förnyad examination ges i enlighet med
Lokala regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå vid
Linnéuniversitetet. Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett
anpassat prov eller att studenten genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Cook, Michael. The Koran: a very short introduction. Oxford. Oxford University
Press. 162 s. Senaste upplagan.
Larsson, Göran. Att läsa koranen: en introduktion. Stockholm: Verbum. 173 s.
Senaste upplagan.
McAuliffe, Jane Dammen (red.) The Cambridge companion to the Qur'an.
Cambridge: Cambridge University Press. 332 s. Senaste upplagan.
Artiklar som anvisas av läraren, bland annat ur Encyclopedia of the Qur'an
(elektronisk resurs vid LnU) (ca 350 s).
Referenslitteratur
Bernström, Mohammad Knut Koranens budskap. Stockholm: Proprius. Senaste
upplagan.
Zetterstéen, K.V. Koranen. Wahlström & Widstrand. Senaste upplagan.
Engelska översättningar av Koranen tillgängliga online.
Encyclopedia of the Qur'an (elektronisk resurs vid LnU)

