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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. 
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Mål Den studerande skall efter genomgången kurs kunna
• uppvisa grundläggande kunskaper om världsreligionernas sätt att framträda i Sverige
• relatera världsreligionerna i Sverige till deras rötter och sätt att framträda annorstädes
• redogöra för hur världsreligionerna tyder och hanterar människors livsfrågor
• analysera och redogöra för utvecklingen av svensk religionsfrihet och ställa den i relation till
andra länders form av religionsfrihet
• redogöra för centrala teman i svensk och internationell religionsdialog, och
• analysera och redogöra för elementära religionsdidaktiska frågor.

Kursens innehåll Kursen syftar till att ge en grundläggande introduktion till de stora världsreligionerna som
finns representerade i Sverige. Kursen berör också frågor kring religionsfrihet, religioners
möte och samexistens mellan religiösa och sekulariserade människor i Sverige.
Kursens utgångspunkt är den mångreligiösa verkligheten i Sverige idag. Kursen ger allmänna
kunskaper om världsreligionerna, med en orientering om deras utformning och plats i det
svenska samhället. Religionsfrihetens utveckling och gränser i Sverige lyfts fram. Dessutom
diskuteras exempel på religionsdialog i Sverige, det vill säga när företrädare för de olika
religionerna går i dialog både med företrädare för andra religioner och med representanter för
det sekulära samhället.

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=HRK09A&revisionId=969&lang=sv
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Moment 1. Världsreligionerna, 7,5 hp.
Under detta moment behandlas grunderna i de stora världsreligionerna med fokus på en
svensk kontext. Momentet behandlar såväl religionernas historiska utveckling, som deras
grundläggande teologiska idéer. Särskild vikt läggs vid moderna strömningar inom
världsreligionerna.
Moment 2. Religionsfrihet och religionsdialog, 7,5 hp.
Under detta moment behandlas religionsfrihetens historiska utveckling i Sverige. Momentet
omfattar även studium av olika exempel på religionsdialog i Sverige, samt olika perspektiv på
begreppet religionsteologi, dvs. hur företrädare för de olika religionerna ser på andra
religioner.

Undervisning IKT-baserad distans. Kursen ges i samverkan med olika lokala studiecentra. Föreläsningar
och seminarier i videokonferensform, kompletterade med PM-uppgifter och andra
skrivuppgifter.

Förkunskaper Grundläggande behörighet.

Examinationsform PM-examination och andra inlämningsuppgifter.

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Världsreligionerna 7,5 hp Betyg: AF

0020   Religionsfrihet och religionsdialog 7,5 hp Betyg: AF


