Kursplan

Världens religioner (6p/3cr)
Religions of the World (6p/3cr)
Nivå: Grundläggande nivå
Ämnesområde: Religionshistoria
Kurskod: TE 102

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
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.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• ha tillägnat sig ett vetenskapligt förhållningssätt till olika religioners texter och riter,
• vara medveten om hur olika perspektiv spelar in i tolkningen, alltifrån olika vetenskapliga
skolors tolkningar till hur texters reception i olika miljöer och utifrån olika perspektiv
påverkar tolkningen,
• kunna utvärdera olika läsningar utifrån deras utgångspunkter, intressen och ideologiska
hållning.
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Innehåll
Kursen ger en översikt av den historiska och teologiska utvecklingen av judendom, islam,
hinduism och buddhism, samt en kortare översikt av religion i Kina och Japan och traditionell
religion i Afrika. Vidare ger kursen en översikt över hur religion, kultur och politik samspelar
i olika områden i världen.

Undervisning
Undervisningen ges genom
•
föreläsningar över delar av kurslitteraturen,

Examination
Examinationen sker genom
•
hemskrivning och/eller PM-skrivande.
Betygssättning
• Samtliga poäng i en kurs adderas och utgör kursbetyget.
• Betygssteg:
A: 90–100% kräver både utmärkta kunskaper och hög nivå av egen reflektion.
B: 80–89% kräver en prestation utöver det vanliga och sund reflektion
C: 70–79% kräver grundläggande kunskaper och att alla uppgifter fullgörs
D: 60–69% kräver att studenten klarat miniminivå.
F: –59% underkänt.

Litteratur
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.
Referenslitteratur (ej kurslitteratur):
Manuskript till föreläsningar.
Artiklar och texter enligt anvisningar vid kursstart.
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Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”
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