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RH 272
Hinduism i historia och nutid

Kursens nivå

Grundnivå, G1F

Kurskategori

Förkunskapskrav
Syfte

Förväntade
studieresultat

Moment

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Hinduism in the past and present
7,5 hp

Religionshistoria

Valbar programkurs – kan också läsas som fristående kurs.
Religionsvetenskap A 30 hp eller motsvarande. (Se även särskilt
information.

Syftet med kursen är att studenten tillägnar sig en översiktlig förståelse av
hinduism, dess historiska utveckling och nusituation.
Ett ytterligare syfte är att studenten tillägnar sig en förståelse för olika typer
av religionsmöten och olika religioners parallella existens i Indien.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 beskriva hinduismens särdrag och historiska utveckling,
 redovisa några drag i hinduismens heliga skrifter,
 reflektera kring hinduismens olika livsmönster och uttrycksformer,
 presentera exempel på religionsmöten, religionsdialog och religionskonflikt i Indien och reflektera kring hinduismens relation till andra
religioner.
a)
b)
c)
d)

Utvecklingstendenser i dagens hinduism
Hinduismens heliga skrifter
Hinduisk tro och livsmönster
Olika riktningar inom hinduism i dag, religionsmöte samt hinduism i
västerlandet.

Litteraturstudium och seminarier
Moment a)

Jacobs, Stephen. Hinduism today. Continuum Publishing Corporation. (182 s.)

Moment b) Kursiv läsning av följande skrifter:

Bhagavad-Gītā: vishet och yoga. I översättning av Martin Gansten. Nya Doxa.
Nora 2008. (208 s.)
Hinduismens heliga skrifter. I urval och översättning av Måns Broo. Atlantis
2010. (380 s.)
Mahabharata. Ett urval. Översatt från originalets sanskrit av Rolf Jonsson. Text
& Kultur. Umeå 2013. (343 s.)

Moment c)

Diehl, Carl Gustav, ”Hinduismen i vardagsmänniskans liv”, Religion och bibel 31,
1972, s. 3-16. (14 s.)
Eck, Diana L. Darsán: Det gudomliga skådandet – En introduktion till hinduisk
ikonografi. Bokförlaget Nya Doxa, 1996. (91 s.)
Sardella, Ferdinand. ”Nutida Indiska föreställningar om Himalaya”. I Hellman,
Eva & Lena Roos. Vägar till insikt och utsikt: berg i religiösa traditioner, Artos
& Norma, Skellefteå, 2014, s. 217-228. (12 s.)

Moment d)

Hellman, Eva, ”Embryot till en hinduisk nationalreligion”, Religion och bibel 56,
1997, s. 217-228. (20 s.)
Fornberg, Tord. ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern
utom genom mig”. Om bibeln i indisk religionsteologi. Religion och Bibel
XLVIII-L. Nathan Söderblom-sällskapets årsbok 1989-1991, s 23-37. (15 s.)
Fornberg, Tord. “The Cross, the Snake and the Lotus. Some notes on the Role of
Images for Inter-Religious Understanding”. I Being Religious and Living
through the Eyes- Studies in Religious Iconography and Iconology: a celebratory
publication in honour of Jan Bergman, 1998, s. 115-136. (22 s.)
Löfqvist, Kim. ”Yoga i skolan. Hinduisk utövning eller sekulariserad rit för
avslappning och rörelse?” Svensk Teologisk Kvartalsskrift, Årg. 89, 2013, s. 8896. (12 s.)

Referenslitteratur:

Jacobsen, Knut A. Hinduismen: Historia, tradition, mångfald. Natur och kultur.
2004

Betygsgrader

Betygskriterier

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

För betyget godkänd krävs att den studerande visar
 relevanta faktakunskaper
 en grundläggande förståelse för hinduism
För betyget väl godkänd krävs dessutom att den studerande visar
 en förmåga att analysera och diskutera/jämföra mångfalden av
uttryckssätt inom hinduismen.

Examination

En skriftlig uppgift görs för varje moment. I varje del av kursen krävs
godkänt resultat för att kursen som helhet ska godkännas.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt.

Särskild information

Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges vad det gäller förkunskapskraven.
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