Kursplan

Världens religioner (7,5 hp)
Religions of the World (7.5 ECTS credits)
Nivå: Grundläggande nivå
Ämnesområde: Religionshistoria
Kurskod: TE 102

Förkunskapskrav
Särskild behörighet för högskolestudier.1

Utbildningsmål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
•
•
•
•
•

redogöra för grunddragen i den historiska utvecklingen inom judendom, islam, hinduism
och buddhism
redogöra för grunddragen i läran och livsföring inom judendom, islam, hinduism och
buddhism
diskutera olika uppfattningar om hur religion, kultur och politik samspelar i nutida
samhällen
ge exempel på religioner i Kina och Japan och traditionell religion i Afrika
presentera exempel på religionsmöten och religionsdialog mellan kristendom och andra
religioner samt visa förmåga att kritiskt värdera dessa religionsmöten.

Färdighet och förmåga
* använda bibliotekets grundläggande resurser som olika typer av handböcker
* skilja mellan olika typer av källor som t.ex. konfessionella, vetenskapliga och
populärvetenskapliga sådana sådana
* använda källkritiska metoder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vetenskapligt värdera hur respektive metoder kan bidra till en fördjupad förståelse
Utvärdera hur religiösa texters reception påverkas av tolkarens horisont, inklusive frågor som
kön, sociala strukturer, ideologi och den svenska historien.
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Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1 + 1a2, Samhällskunskap
1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 1/A1).
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Kursens innehåll
I kursen studeras även religionsvetenskaplig metodhistoria.Särskilt bör uppmärksammas de
skillnader som finns i tolkningen mellan religioner som sedan länge funnits representerade i
Europa (judendom och islam) och religioner som länge varit relativt okända i Europa
(hinduism, buddhism och kinesisk religion).

Kursens genomförande
Undervisningen sker genom föreläsningar.

Examination
Examination sker hemskrivning och/eller PM-skrivande.

Kurslitteratur
Groth, Bente, Judendomen. Kultur, historia, tradition. Natur & Kultur 2002, 324 s.
Esposito, John, Islam. Den raka vägen. Studentlitteratur 2011,. 373 s. eller
Roald, Ann-Sofie, Islam: historia, tro, nytolkning, Natur & kultur 2005, 312 s.
Jacobsen, Knut, Buddhismen. Religion, historia, liv, Natur & Kultur 2002, 286 s.
Nordenstorm, Leif: Manuskript om afrikansk religion, kinesisk religion och japansk religion,
ca 45 sid.
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