Kurskod

RV 103

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

Hinduism, buddhism samt religioner i Kina och Afrika

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 delkursen är att studenten tillägnar sig en grundligare förståelse
för hinduism och buddhism, deras historiska utveckling och nusituation, samt
en översiktlig förståelse för några kinesiska religioner och traditionella
religioner i Afrika.
Ett ytterligare syfte är att studenten tillägnar sig en viss förståelse för hur
österländska religiösa tekniker praktiseras i svensk miljö.

Förväntade
studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
 beskriva hinduism och buddhism, deras särdrag och historiska utveckling.
 ge exempel på religioner i Kina och traditionell religion i Afrika.
 presentera exempel österländska religiösa praktiker i svensk miljö.

Moment

a. Hinduism och buddhism
b. Översikt av religioner i Kina och Afrika.
c. Några varianter av österländska tekniker i svensk miljö

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Föreläsningar och redovisningar

Hinduism, Buddhism and religions in China and Africa
7,5 hp
Religionsvetenskap

Moment a:
Jacobsen, Knut: Hinduismen. Historia, tradition, mångfald, Natur & Kultur 2004,
(s.19-341, 355-356).
Jacobsen, Knut: Buddhismen. Religion, historia, liv, Natur & Kultur 2002, (s.12-272)
Moment b:
Nordenstorm, Leif: Manuskript om afrikansk religion och kinesisk religion, ca 30 sid.
Goosaaert V. ”Chinese Religion: Popular religion”, Encyclopedia of religion s. 16131621, 2005;
Yunfeng Lu: ”Understanding the rise of religion in China”, Chinese Sociological
Review, s. 3-7, 2013:
White, Peter: ”The Concept of diseases and health care in traditional Religion in
Ghana”, Theological Studies s. 1-7, 2015;
Westerlund, David: “Sukuma”, I Afrikanska religioner. Dialogos, s. 69-89, 2011.
Moment c:
Löfqvist, Kim: ”Yoga i skolan. Hinduisk utövning eller sekulariserad rot för
avslappning och rörelse? Svensk teologisk Kvartalsskrift, s. 88-96, 2013.
Nordenstorm, Leif: ”Mindfulness: kristna reaktioner och tolkningar”, Ingång 2/12, s.
27-39.

Betygsgrader

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

Betygskriterier

För betyget godkänd krävs att studenten kan:
 översiktligt redogöra för religionernas historia och särdrag
 göra komparativa analyser av olika religioner

För betyget väl godkänd krävs att studenten kan:
 tillämpa vetenskapliga teorier på religionshistoriskt material
Examination
Utvärdering

1. Skriftlig tentamen på moment a.
2. Seminarieövningar med skriftliga redovisningar.
Kursen utvärderas skriftligt

Särskild information

För betyget väl godkänd krävs förutom ovan angivna kriterier även att
skriftlig presentation inlämnas inom överenskommen tid. Komplettering kan
tillämpas vid underkända examensuppgifter. Vid komplettering kan betyget
högst bli godkänt.
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