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RH 274
Buddhism i historia och nutid

Kurskategori

Valbar programkurs – kan också läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå, G1F

Förkunskapskrav

Religionsvetenskap A 30 hp eller motsvarande. (Se även särskild
information).

Syfte

Syftet med kursen är att studenten tillägnar sig en översiktlig förståelse av
buddhism, 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 de områden där
buddhismen förekommer.

Förväntade
studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 beskriva buddhismens särdrag och historiska utveckling
 redovisa några drag i buddhismens heliga skrifter
 presentera exempel på religionsmöten, religionsdialog och
religionskonflikter där buddhismen förekommer samt reflektera
kring skillnaden mellan buddhism i Östasien och i Västerländsk
kontext.

Moment

a)
b)
c)
d)

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Litteraturstudium och seminarier

Buddhism in the past and present
7,5 hp
Religionshistoria

Buddhismens uppkomst och historiska utveckling.
Buddhismens heliga skrifter
Buddhistisk tro och livsmönster
Olika riktningar inom buddhism i dag, religionsmöte samt buddhism
i västerlandet.

Moment a)
Eilert, Håkan, ”Buddhistiska reformrörelser under Kamakuraeran (11851333)”, Religion och bibel 51, 1992, s. 43-50. (8 s.)
Heine, Steven & Prebish, Charles S. Buddhism in the Modern World. Oxford
University Press, 2012. (287 s.)
Schalk, Peter, ”Buddhan Shakyarnunis bild i tidig indisk kult”. Religion och bibel,
58-59, 1999-2000, s. 131-149. (18 s.)
Simonsson, Nils, ”Buddha och språken”. Religion och bibel 19, 1960, s. 22-34 .
(13 s.)

Moment b)
Buddhistiska texter i översättning, av Rune Johansson. (91 s.)
http://www.dhamma.se/buddha/197.pdf
Dhammapada. Översättning Gunnar Gällmo. (100 s.)
http://www.dhamma.se/forts/Dhammapada.pdf
Maha-parinibbana sutta. Digha Nikaya 16. Buddhas sista dagar. (43 s.)
http://www.dhamma.se/buddha/Mahaparinibbanasutta.pdf

Moment c)
Berglie, Per Arne, ”Militärer, munkar, medier och mirakelmän. Burmesisk
religiositet och buddhistisk komplexitet” (Presesföreläsning), Religion och

bibel 64, 2006, s. 22-34 . (15 s.)
Nordenstorm, Leif, ”Fuji och dess roll som heligt berg”. I Hellman, Eva & Roos,
Lena (red.) Vägar till insikt och utsikt. Berg i religiösa traditioner. Skellefteå:
Norma, 2014, s. 161-171. (12 s.)

Moment d)
Drew, Rose, “Buddhist Chic: A Look at Buddhism’s Appeal in the West”. Swedish
Missiological Themes/ Svensk Missiontidskrift. 100, 1 (2012). s. 91-113. (22 s)

Fördjupning om buddhismen i ett land eller område. Ca 500 sidor t.ex.
ur nedanstående böcker:
Ching, Julia, Chinese religions, Macmillan 2003. (291 s.)
McDaniel, Justin Thomas, The lovelorn ghost and the magical monk : practicing
Buddhism in modern Thailand, New York: Colombia University Press, 2014.
(327 s.)
Plank, Katarina: Insikt och närvaro: akademiska kontemplationer kring
buddhism, meditation och mindfulness. Makadam förlag, 2011. (323 s.)
Powers, John. Introduction to Tibetan Buddhism. Ithaca, New York: Snow Lion
Publications, 1995 (512 s.)

Referenslitteratur:
Jacobsen, Knut A. Buddhismen. Religion, historia, liv. Natur och Kultur. 2002.
(318 s.)

Betygsgrader

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

Betygskriterier

För betyget godkänd krävs att den studerande visar
 relevanta faktakunskaper
 en grundläggande förståelse för buddhismen
För betyget väl godkänd krävs dessutom att den studerande visar
 en förmåga att analysera och jämföra mångfalden av uttryckssätt inom
buddhismen och hur den uttrycks på olika sätt i olika kontexter.

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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Ht 2018
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