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Religionsvetenskap , 1-30 högskolepoäng 
Religious Studies, 30 credits 

 
Grundnivå A 

 

Allmänt 
Kursen syftar till att utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i ämnet Religions-
vetenskap. Några betydande religioner och religiösa traditioner studeras. Stor vikt läggs vid 
studiet av religiösa texter, med särskild inriktning på Bibeln och hur den har påverkat det 
västerländska samhället. I samtliga delkurser integreras religionsdidaktiska och allmänt 
religionsvetenskapliga perspektiv som aspekter i undervisningen. 

Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas de studerande 
- ha insikt och förståelse för olika religioners och andra livsåskådningars påverkan på 

samhället såväl i nutid som i ett historiskt perspektiv 
- kunna påvisa hur västerländsk kultur och samhällsutveckling har påverkats och påverkas 

av bibeln, kristendomen och dess värderingar 
- exemplifiera hur olika ställningstaganden i religiösa och etiska frågor påverkar egna 

ställningstaganden och eget handlande samt medvetet och metodiskt bearbeta livsfrågor 
utifrån olika perspektiv  

- kunna leda, bedöma och dokumentera elevers arbete i ämnet religion på såväl 
grundskolan som gymnasiet och kompetens att möta alla elever efter förutsättningar och 
behov 

 
Delkurs 1. Bibeln – text, tolkning och användning,  15 hp 
The Bible- Text, Interpretation and Application,  15 credits 
 
Innehåll och former 
Huvuddelen av kursen utgör en grundläggande inledning och översikt till Gamla och Nya 
Testamentet. Bibelns tillkomst och historiska miljö, dess kanonisering samt de olika 
bibelböckernas särart och innehåll behandlas. 
Dessutom ges utrymme åt tolkningen och gestaltandet av de bibliska berättelserna i historien 
och i nutid. Detta moment vill visa på mångfalden av tolkningar och uttryckssätt. Här 
redogörs också för hur Bibeln har påverkat det västerländska samhället inom olika områden. 
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Lärandemål 
Efter avslutad delkurs förväntas de studerande: 
- ha grundläggande kunskaper om bibeln, dess tillkomst, författarskap samt innehåll i olika 

böckerna 
- ha insikt om och förståelse för olika tolkningar och synsätt på Bibeln.  
- ha kunskap om bibelns betydelse för etik och moral för vår tids samhälle.   

 
Examination och betyg 
Kursen examineras genom dels en hemtentamen och dels genom en större enskild 
tolkningsuppgift över valfri bibeltext.  
I delkursen ges betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. 
 
Delkurs 2. Religionshistoria och Religionsmöten, 15 hp 
History of Religions and inter-religious dialogue,  15 credits 

  
Innehåll och former 
Studenten utvecklar fördjupade kunskaper om några betydande religioner och religiösa 
traditioner i nutid och dåtid. Stor vikt läggs vid studier av texter och andra religiösa 
uttrycksformer, samt vid ämnesområdets didaktiska problemställningar i det pluralistiska 
samhället.  
   
Studenten inhämtar dessutom elementära religionspsykologiska perspektiv på individens och 
gruppens sätt att hantera de religiösa frågorna.  
 
Lärandemål 
Efter avslutat delkurs förväntas de studerande: 
- ha grundläggande kunskaper om de stora världsreligionerna 
- ha insikt om och förståelse för de religioner och religiösa traditioner som har betydelse för 

dagens Sverige och för den svenska skolan. 
- kunna beskriva och jämföra olika religiösa uttryckssätt och religiös tro i vår tids svenska 

samhälle och skola 
- ha insikt och kunskap om de konflikter som kan uppstå i dagens svenska 

religionspluralistiska samhälle.  
 
Examination och betyg 
Två enskilda skriftliga inlämningsuppgifter 
eller  
en enskild tentamen på sal och en enskild skriftlig inlämningsuppgift 
 
I delkursen ges betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. 

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier eller motsvarande. 
 

Kursuppläggning/lärandets former  
Kursens undervisningsformer utgörs av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt 
individuell handledning Den religionsdidaktiska undervisningen löper parallellt under hela 
kursen 



  

 

Examination och betyg 
Individuell skriftlig tentamen, aktivt deltagande vid seminarier samt såväl gruppvis som 
individuellt författade texter, utgör grunder för examination. 
Som betyg på kursen används Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få Väl 
godkänd som slutbetyg fordras betyget Väl godkänd på de båda delkurserna.  

Kursvärdering 
Kursvärdering sker enligt anvisningar i utbildningsplanen. 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i särskild bilaga.  
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Religionsvetenskap, 1-30 hp 
 
 
Delkurs 1. Bibeln – text, tolkning och användning 15 hp 
The Bible- Text, Interpretation and Application 15 higher education credits 
 
The Bible- Text, Interpretation and Application 15 higher education credits 
 
Eriksson, LarsOlov och Viberg, Åke (2009) Gud och det utvalda folket. Inledning  
till Gamla testamentet . Stockholm: Verbum             240 

 
Svartvik, Jesper Bibeltolkningens bakgator. Synen på judar, slavar och 
homosexuella i historia och nutid                                                                                          376 
 
Mitternacht, Dieter & Runesson, Anders. (2006) Jesus och de första kristna:  
Inledning till Nya testamentet (Stockholm: Verbum)                                                             525                                                                                     
 
 
Bibeltexter ur Bibel 2000. 
 
1 Moseboken 1–24; Nehemja; Job 1–3, 38–42; Psaltaren 1–24; Ordspråksboken 
1–3; Predikaren 1–3; Amos; Tobit; Matteus 5–7; Markus 1–16; Johannes 1, 3–4, 14,21; 
Apostlagärningarna 2,4,9; Romarbrevet 8; 1 Korintierbrevet 1; Galaterbrevet 1–3; Filipperbrevet; 
1 Johannes brev 1–3; Uppenbarelseboken 1,13. 
 
 
Delkurs 2. Religionshistoria och Religionsmöten, 15 högskolepoäng 
History of Religions and inter-religious dialogue,  15 higher education credits 
 
Bowie, Fiona (2001). The Anthropology of Religion. Blackwell. Oxford     276 
 
Esposito, L John (2001). Islam. Den raka vägen. Studentlitteratur (valda delar)   200  
 
Geels, Anton & Wikström, Owe (1996). Den religiösa människan. Lund: Plus Ultra 
(valda delar)            200 
 
Groth, Bente (2002). Judendomen: Kultur, historia, tradition. 
Stockholm: Natur och kultur          300 
 
Jacobsen Knut. A. (2002) Buddhismen:. Kultur, historia, tradition. Stockholm.   318  
 
Jacobsen, Knut A. (2004) Hinduismen. Historia, tradition, mångfald. Stockholm    393 
 
Ray, Benjamin C. African Religions. Symbol, Ritual, Community. 2.ed. Prentice - Hall.  218  
 
Texter till de olika religiösa traditionerna i ett omfång av ca 65 sidor. 
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