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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 
- uppvisa grundläggande kunskaper om olika religioner, framförallt judendom, kristendom
och islam
- uppvisa kunskaper om den religiösa kartbilden i Sverige, som visar på en förståelse för olika
människors religiösa identitet
- visa prov på religionspsykologiska kunskaper
- uppvisa grundläggande kunskaper om myter, riter och symboler
- uppvisa grundläggande religionsdidaktiska kunskaper relaterat till frågor om mångfald inom
områdena kultur och religion som särskilt rör de abrahamitiska religionernas roll i svensk
kontext
- förstå fantasins och lekens betydelse i relation till både myter, riter och kultur- och
religionsmöten
- orientera sig inom det dramapedagogiska fältet med utgångspunkt i fenomen som rör kultur-
och religionsmöten
 
Färdighet och förmåga
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- analysera kulturmötessituationer och kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och
situationer i det mångkulturella samhället
- behärska användandet av centrala teorier och begrepp inom området
- identifiera och formulera religionsvetenskapliga problem
- behärska centrala inslag i akademiskt skrivande
- visa förmåga att delta i pedagogiska lärprocesser relaterade till kulturmötessituationer som
kan uppkomma i det mångkulturella samhället
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
- förhålla sig till religionsvetenskapliga kunskaper som möjliggör att arbeta självständigt inom
samfund, ideella och andra organisationer
- inta ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt till religionsvetenskapliga
problemområden
- göra religionsvetenskapliga bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska
aspekter
- reflektera över hur dramapedagogiska metoder kan användas för att kreativt skapa
kulturmöten

Kursens innehåll Kursen har ett didaktisk-pedagogiskt inslag där religionsdidaktiska, dramapedagogiska och
interkulturella perspektiv fördjupar kursens innehåll. Kultur- och religionsmöten, identitet och
mångfald problematiseras teoretiskt och praktiskt.
 
Moment 0010, Resa i det mångreligiösa Sverige, 7,5 hp
 
Inom moment är det övergripande syftet att lära känna den mångfald av religiösa och
livsåskådningsmässiga uttrycksformer som präglar dagens Sverige både nationellt och lokalt.
I momentet ingår också att ta del av och analysera de olika kulturella uttryck, bl a inom film,
musik och konst, som den religiösa mångfalden rymmer. Vidare får den studerande bekanta
sig med grundläggande termer och synsätt inom det religionsvetenskapliga fältet.
 
Moment 0020, Historien om Abrahams Gud, 7,5 hp
 
I momentet presenteras de abrahamitiska traditionerna (judendom, kristendom och islam) ur
ett historiskt, systematiskt och genusteoretiskt perspektiv. Centrala händelser i de enskilda
religionernas utveckling uppmärksammas, framförallt under de tidigare perioderna. Viktiga
begrepp, föreställningar och riter i respektive religion inkluderas. Även yttre påverkan på den
abrahamitiska traditionen studeras, till exempel från iransk religion. De heliga texterna och
olika tolkningar av dem behandlas översiktligt.
 
Moment 0030, Myter och riter från forntid till nutid, 7,5 hp
 
I momentet behandlas både klassiska och moderna teorier om myter och riter, till exempel
religionsfenomenologiska, religionspsykologiska, och socialantropologiska teorier. Myt och
rit studeras här både som religiösa och icke-religiösa kategorier. Vi behandlar forntida ”heliga
berättelser” parallellt med moderna sekulära myter, vilka präglar vår samtid (t ex
framstegstron).
 
Moment 0040, Den mystika vägen, 7,5 hp
 
I detta moment behandlas mystika traditioner inom olika religioner. Vi studerar
religionspsykologiska teorier och perspektiv på transcendensupplevelser, meditation och
mystik. Bland annat presenteras jungiansk, freudiansk och transpersonell teori.
 

Undervisning Föreläsningar och seminarier sker huvudsakligen på distans via informations- och
kommunikationsteknik. I samband med den didaktisk-pedagogiska fördjupningen är
undervisningen förlagd till campus.

Förkunskaper Grundläggande behörighet
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Examinationsform Hemtentamina, PM-uppgifter samt muntliga och gestaltande presentationer. 

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   Resa i det mångreligiösa Sverige 7,5 hp Betyg: AF

0020   Historien om Abrahams Gud 7,5 hp Betyg: AF

0030   Myter och riter från forntid till nutid 7,5 hp Betyg: AF

0040   Den mystika vägen 7,5 hp Betyg: AF


