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Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
- diskutera och definiera begreppen fundamentalism, terrorism och martyrskap i olika
sammanhang på ett komparativt sätt
- redogöra för orientalismen som idé, och kunna diskutera dess relation till fundamentalism
och terrorism
- uppvisa religionsdidaktiska kunskaper relaterat till frågor om mångfald inom områdena
kultur- och religionsmöten.
Färdigheter och förmåga:
- analysera vilka betydelser religiösa och sekulära utvecklingar har för motsättningar i det
interkulturella samhället
- synliggöra och problematisera olika maktperspektiv relaterade till fundamentalism och
terrorism
- visa förmåga att välja metod och leda pedagogiska lärprocesser relaterade till
kulturmötessituationer som kan uppkomma i det mångkulturella samhället.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- kritiskt reflektera kring upplysningens, sekulariseringens och modernitetens betydelse för
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utvecklingen av fundamentalism och terrorism
- tillämpa olika källor och metoder
- reflektera över sin ledarroll.
Kursens innehåll

I kursen behandlas begreppen fundamentalism och terrorism, samt den betydelse som idéer
såsom upplysning, sekularism, orientalism och modernitet har haft för dessa fenomen sett ur
olika maktperspektiv. I kursen inkluderas en didaktisk-pedagogisk fördjupning där
religionsdidaktiska och interkulturella perspektiv tillämpas på kursens innehåll.
Moment 0010, Introduktion och historisk översikt, 7,5 hp
I momentet inkluderas en genomgång av centrala begrepp, samt en historisk översikt över
fundamentalistiska och terroristiska rörelser och ideologier. Momentet innehåller även en
historisk översikt över relationen mellan våld och religion, samt den västerländska
kolonialismens historia.
Moment 0020, Forskningsområden, 7,5 hp
Momentet omfattar studier av forskning kring fundamentalism och terrorism. Utöver detta
innehåller momentet även en grundläggande introduktion till de metoder som används inom
aktuell forskning, samt diskussioner om hur begrepp definieras och används.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Förkunskaper

Mångfald, kulturmöten och integration 15 hp (MKR) samt ytterligare 45 hp i
religionsvetenskap inom programmet.

Examinationsform

Muntliga och skriftliga redovisningar.

Betyg

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

Övriga föreskrifter

Kursen ingår i Människa-kultur-religionsprogrammet.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Introduktion och historisk översikt

7,5 hp

Betyg: AF

0020 Forskningsområden

7,5 hp

Betyg: AF
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