Kurskod

RV 104

Kursbenämning,
svenska
Kursbenämning,
engelska
Kursens
högskolepoäng (hp)
Inriktning

Religioner och livsåskådningar i Sverige idag

Kurskategori

Obligatorisk programkurs. Kan också läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå, G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, samt särskild behörighet i historia och
samhällskunskap.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten tillägnar sig en förståelse av kristna kyrkor
och andra religiösa grupper i Sverige idag samt en grundläggande kunskap
om de viktigaste ickereligiösa livsåskådningarna.

Förväntade
studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
 identifiera och redogöra för några grunddrag i de viktigaste kristna
kyrkorna och samfunden i Sverige och deras historiska bakgrund
 identifiera och redogöra för vissa icke-kristna religiösa grupper i Sverige
samt deras historiska och etniskt-kulturella bakgrund.
 översiktligt redogöra för några nyreligiösa riktningar i Sverige idag.
 identifiera och redogöra för grunddragen i några aktuella ideologier, samt
i några viktiga sekulära livsåskådningar och ismer.
 muntligt och skriftligt redogöra för en icke-kristen religiös grupp, dess
särdrag och verksamhet i Sverige

Moment

a. Kyrkor, samfund och ekumenik i Sverige
b. Icke-kristna religioner och nyreligiösa rörelser i Sverige
c. Några sekulära livsåskådningar och ismer

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Föreläsningar och seminarier

Contemporary faiths and worldviews in Sweden
7,5 hp
Religionsvetenskap

Moment a:
Svanberg Ingvar och D. Westerlund (red.) Religion i Sverige. Dialogos 2011, sid. 89217.
Thurfjell, David: Det gudlösa folket. Molin & Sorgenfrei, 2015/16, s. 17-66, 183-201.
Moment b:
Svanberg Ingvar och D. Westerlund (red.) Religion i Sverige. Dialogos 2011, sid.
221-344.
Dessutom fördjupande studium av en religiös riktning ca. 70 sidor ur Andersson
Daniel & Åke Sander: Det mångreligiösa Sverige - ett landskap i förändring,2015.
Thurfjell, David: Det gudlösa folket. Molin & Sorgenfrei, 2015, s. 114-182, 202-224.
Moment c:
Svanberg Ingvar och D. Westerlund (red.) Religion i Sverige. Dialogos 2008 el 2011,
sid. 38-50.
Thurfjell, David: Det gudlösa folket. Molin & Sorgenfrei, 2015, s. 67-113.
Gemzöe, Lena, Feminism. Bilda förlag 2008 eller 2014. (190 s.)
Egen litteratursökning i olika källor, ca 75 sidor läses.

Betygsgrader

Väl godkänd VG), Godkänd (G), Underkänd (U)

Betygskriterier

För betyget Godkänd krävs att studenten kan:

1



översiktligt identifiera och beskriva några viktiga religiösa och ickereligiösa grupperingar i Sverige idag.
För betyget Väl godkänd krävs att studenten kan:
 relatera teoretiska förståelsemodeller till faktiska religiösa grupperingar i
Sverige.
Examination

Kursen examineras genom:
1. Skriftlig tentamen på moment a.
2. Skriftlig presentation av ett gudstjänstbesök.
3. Muntlig plus skriftlig presentation av en icke-kristen religion/rörelse i
Sverige (moment b). I den skriftliga presentationen ska studenter redovisa
förmåga att använda notapparat och litteraturlista.
4. Hemtentamen över moment c.

Utvärdering

Delkursen utvärderas skriftligt

Särskild information Antalet examinationstillfällen på skriftlig tentamen begränsas till maximalt 1.
Utöver detta kan studenten examineras muntligen vid maximalt 3 tillfällen.
Omtentamen för att höja betyget från godkänt till väl godkänt tillämpas ej.
Kursplanen
fastställd
Kursplanen gäller
från
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