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Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
- uppvisa en övergripande teoretisk förståelse för relevanta begrepp som nationalitet, etnicitet,
genus och tillhörighet
- redovisa grundläggande kunskaper om olika socio-kulturella faktorer som i kombination ger
form till komplexa processer så som demokrati och integration
Färdighet och förmåga:
- diskutera hur individer och grupper kan uppfatta och hantera olika situationer som uppstår
under en integrationsprocess
- undersöka och analysera olika traditioner utifrån ett genusperspektiv
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- värdera den religiösa dimensionens betydelse i förhållande till den allmänna socio-kulturella
kontexten i kulturmötessituationer
- kritiskt studera religionsdialogen som fenomen inom det mångkulturella samhället

Kursens innehåll

I kursen studeras möten och konflikter mellan kulturer, traditioner, religioner och

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

livsåskådningar i ett mångkulturellt Sverige. Betydelsen av identitet, genus och etnicitet för
samexistens, dialog och integration undersöks och problematiseras.
Moment 0010, Kulturmötesplatser, 7,5 högskolepoäng
Fokus ligger på kulturbegreppet och människosyn. Även andra begrepp såsom nationalitet,
etnicitet, genus och tillhörighet undersöks. Kulturmöten i konkreta situationer som
barnomsorg, skola, sjukvård mm. studeras.
Moment 0020, Religionsmöten, 7,5 högskolepoäng
Momentet fokuserar på olika trossamfund i dagens Sverige. Religionsdialogen mellan de
olika religionerna analyseras. Traditionens utformning och plats i de respektive religionerna
diskuteras. Olika religioners syn på genus uppmärksammas.
Undervisning

Föreläsningar och seminarier sker huvudsakligen på distans via informations- och
kommunikationsteknik.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Examinationsform

Hemtentamina och PM-uppgifter.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Kulturmötesplatser

7,5hp

Betyg: AF

0020 Religionsmöten

7,5hp

Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

