
Sida 1 

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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Akademin för utbildning och ekonomi
Faculty of Education and Business Studies

KURSPLAN

Fundamentalism, terrorism och martyrskap I 15 hp
Studies on fundamentalism, terrorism and martyrdom 15 cr

Fastställd av Institutionsstyrelsen för humaniora och samhällsvetenskap

Version
Beslutad den Gäller fr.o.m.

2007-06-12 HT2007

Fördjupning G1N

Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod HRK01A

Högskolepoäng 15 hp

Huvudområde Religionsvetenskap

Ämnesgrupp Religionsvetenskap

Utbildningsområde Humanistiska området 100.0 %

Mål Efter genomgången kurs skall studenten kunna
•	definiera och diskutera begreppen fundamentalism, terrorism, martyrskap i olika
sammanhang på ett komparativt sätt
•	förklara och diskutera huvuddragen i moderniteten och hur de skiljer sig från traditionella
samhällen
•	redogöra för orientalismen som idé och kunna diskutera relationen till västerlandets
kolonialisering av övriga världen
•	diskutera vilken betydelse de olika religionerna har haft för utvecklingen av motsättningarna
i det moderna samhället, särskilt när det gäller judendom, kristendom och islam
•	diskutera olika källor och metoder och hur man använder sig av dem vid detta studium

Kursens innehåll Moment 0010, Introduktion och historisk översikt, 7,5 högskolepoäng
Momentet omfattar en översikt över den västerländska kolonialismens historia och hur den
genom västerländsk modernitet har påverkat religion och samhälle i de områden som har
kolonialiserats. Momentet omfattar även en grundläggande introduktion till källor och
metoder som används inom den forskning om fundamentalism och martyrskap samt en
diskussion om begreppen som används.
 
Moment 0020, Aktuella forskningsområden, 7,5 högskolepoäng
Momentet omfattar studier av aktuella effekter av kolonialismen när det gäller framväxten av
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fundamentalism och martyrskap inom olika religioner.

Undervisning Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. 

Förkunskaper Grundläggande behörighet

Examinationsform Moment 0010 examineras genom en hemtentamen.
Moment 0020 examineras genom en tillämpningsuppgift som kan utföras enskilt eller i grupp
och som redovisas skriftligt.

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

Hållbar utveckling Kursen har ännu inte inslag av hållbar utveckling, möjlighet finns att införa det.

Moment 
0010   Introduktion och historisk översikt 7,5 hp Betyg: AF

0020   Aktuella forskningsområden 7,5 hp Betyg: AF


