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KURSPLAN

Religionsvetenskap II, 30 högskolepoäng

Religious Studies II, 30 credits

Kurskod: LREK10

Fastställd av: VD 2010-06-01

Version: 1

Utbildningsnivå: Grundnivå

Utbildningsområde: Humanistiska området

Ämnesgrupp: RV1

Huvudområde: Religionsvetenskap (G1F)

Lärandemål
Se respektive delkurs

Innehåll
Delkurs 1. Kyrko- och samfundskunskap, 7,5 hp
Church history, 7,5 credits

Innehåll
I delkursen behandlas de grundläggande dragen i de olika kyrkornas och samfundens utbredning,
organisation, särdrag och fromhetsliv utifrån historiska perspektiv och i nutiden. Särskild vikt läggs vid
de kristna samfundens möte med det omgivande samhället.

Lärandemål
Efter avslutad delkurs förväntas studenterna

- kunna redogöra för kristendomens utbredning samt kyrkors och samfundens utveckling, organisation
och särdrag.

- kunna exemplifiera och reflektera över hur västerländsk kultur och samhällsutveckling har påverkats
och påverkas av kristendomen och dess värderingar.

- ha insikt i och kunna och reflektera över kristendomens roll i det nutida, mångreligiösa samhället.

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en enskild skriftlig tentamen eller enskilda inlämningsuppgifter.
I delkursen ges betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Delkurs 2. Kristendom och pluralism 7,5 hp
Chritianity and pluralism, 7,5 credits

Innehåll
I delkursen behandlas kristendomens historiska och nutida betydelse och roll i inter-religiös dialog och
i det mångreligiösa samhället. Fokus ligger på religionsdialog, religiösa konflikter och dess betydelse för
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samhällsutveckling och religiös identitet i det pluralistiska samhället.

Lärandemål
Efter avslutad delkurs förväntas studenterna

- ha grundläggande kunskap om och kunna problematisera kring mångfald och pluralism i ett
demokratiskt samhälle.

- ha insikt i och förståelse för olika religioners och andra livsåskådningars påverkan på samhället
såväl i nutid som i ett historiskt perspektiv.

- kunna reflektera över kristendomens roll i det nutida, mångreligiösa samhället.

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en enskild skriftlig tentamen eller enskilda inlämningsuppgifter.
I delkursen ges betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Delkurs 3. Etik, 15 hp
Ethics, 15 credits

Innehåll och former
Delkursen består av en grundläggande introduktion i etik. Normativ etisk teori behandlas utifrån aktuell
samhällsdebatt och inom en rad olika områden av tillämpad etik i såväl sekulära som religiösa samman-
hang. Kursen belyser värdefrågor i samband med människosyn och samhällsansvar i ett pluralistiskt
samhälle.

Lärandemål
Efter avslutad delkurs förväntas de studerande

- ha grundläggande insikt i normativ etisk teori.

- kunna reflektera över värdefrågor i olika tillämpningsområden utifrån normativ etisk teori.

- kunna redogöra för olika synsätt i samband med förhållandet mellan religion och etik.

- kunna reflektera kritiskt kring livsfrågor och värdefrågor utifrån olika teoretiska perspektiv.

Examination och betyg
Delkursen examineras genom enskilda skriftliga inlämningsuppgifter och en enskild skriftlig uppgift
i slutet av kursen.

I delkursen ges betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Undervisningsformer
Kursens undervisningsformer utgörs av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt avslutad kurs i Religionsvetenskap, 1-30 hp (eller motsvarande kunska-
per)
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Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Individuell skriftlig tentamen, aktivt deltagande vid seminarier samt såväl gruppvis som individuellt
författade texter, utgör grunder för examination.

För att få Väl godkänd som slutbetyg fordras betyget Väl godkänd på de båda delkurserna

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Kyrko- och samfundskunskap 7.5 hp U/G/VG

Kristendom och pluralism 7.5 hp U/G/VG

Etik 15 hp U/G/VG

Kursvärdering
Kontinuerlig kursvärdering under kursens gång, sammantagen skriftlig vid kursens slut.

Kurslitteratur
Obligatorisk litteratur

Delkurs 1. Kyrko- och samfundskunskap, 7,5 hp
Andersson, Daniel & Sander, Åke (2009) Det mångreligiösa Sverige. Ett landskap i förändring. Andra
reviderade utgåvan. Lund: Studentlitteratur 2009 (s. 402-461), 59 sid

Berntson, Martin m.fl. Kyrka i Sverige. En introduktion till svensk kyrkohistoria (kompendium),
340 sid

Borgehammar, Stephan, Kyrkans liv. En introduktion till kyrkovetenskapen (Kompendium), 100 sid

Rasmussen, Tarald & Thomassen, Einar (2007), Kristendomen. En historisk introduktion.
Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 348 sid

Ware, Kallistos, Den ortodoxa kyrkan (2003 eller senare) Skellefteå: Artos 2003 (s. 7-77, 92-106,
131-196, 312-332), 169 sid

Delkurs 2. Kristendom och pluralism, 7,5 hp
Andersson, Daniel & Sander, Åke (2009) Det mångreligiösa Sverige. Ett landskap i förändring.
Andra reviderade utgåvan. Lund: Studentlitteratur (s. 27-148), 121 sid

Eck, Diana (2003) Encountering God. A spiritual journey from Bozeman to Banaras. Beacon press,
259 sid

Eriksson, Ann-Louise (2004) Genusperspektiv på teologi. Högskoleverket. Kan beställas på
Högskoleverket men finns också tillgänglig på nätet:
http//web2.hsv.se/publikationer/rapporter/2004/genus-teologi.pdf, 48 sid

Johnson, Bo (2000) Judendomen - i kristet perspektiv. Lund: Arcus förlag, 168 sid

Roth, Hans Ingvar (2005) Mångkulturalismens utmaningar, Lund: Studentlitteratur, 188 sid
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Textkompendium om ekumenik, religionsdialog och religionsteologi, 100 sid

Westerlund, David (2009) Islam eller kristendom? Nutida polemik och konflikter bland kristna och
muslimer. Stockholm: Dialogos, 152 sid

Delkurs 3. Etik, 15 hp
Appiah, Anthony Kwame (2005) Ethics of Identity. Princeton and Oxford: Princeton Uiversity Press,
339 sid

Bexell, Göran & Grenholm, Carl-Henrik (1996) Teologisk etik. Verbum, Stockholm, 341 sid

Christoffersen, Svein-Aage (red.) (2007) Professionsetik. Malmö: Gleerups, 177 sid

Gilligan, Carol (2001) Med kvinnors röst. Psykologisk teori och kvinnors utveckling.
Prisma, Stockholm, 189 sid

Rawls, John, Sen, Amartya, Walzer, Michael (2002) Idéer om rättvisa. Norstedts,
Stockholm, 265 sid

Mankell, Henning (2007) Italienska skor. Leopard förlag, 309 sid

Singer, Peter (2002, 2:uppl) Praktisk etik. Thales, Stockholm, 333 sid

Rachels, James & Rachels, Stuart (2008) Rätt och fel. Introduktion
till moralfilosofi, Lund: Studentlitteratur, 237 sid


