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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
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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- redogöra för religiösa symbolers, myters och riters roll på individ- och gruppnivå med
utgångspunkt i olika religionspsykologiska teoribildningar
- redovisa ett antal kvalitativa metoder för framställning och analys av data inom det
religionspsykologiska forskningsområdet
 
Färdighet och förmåga
- uppvisa kunskaper om teorier gällande medvetandet, förändrade medvetandetillstånd och
perception, samt tillämpa dessa på religiösa upplevelser
- redogöra för kunskaper om människans behov av meningsskapande och sätta in detta behov
i religionspsykologiska sammanhang
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- diskutera och problematisera val av teori, metod, begreppsapparat och design utifrån olika
religionspsykologiska problemställningar
- värdera den kunskap som kvalitativ religionspsykologisk forskning har genererat
- uppvisa medvetenhet om den kvalitativa forskningens vetenskapsteoretiska, etiska och
samhälleliga aspekter



Sida 2 

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. 

Kursens innehåll I kursen ges en vidare introduktion till de teorier som används inom religionspsykologin, t.ex.
mystikens psykologi, rollteorin och djuppsykologisk teoribildning. I kursen introduceras
vetenskapliga teorier som behandlar sambandet mellan så kallade transcendenta/ mystika
upplevelser, förändrade medvetandetillstånd, personlighetsspår, och sammanhängande
perceptionsfenomen. I kursen studeras även teorier om människans känsla av mening och
sammanhang.	

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

Förkunskaper Religionspsykologi I, 15 hp.

Examinationsform Hemtentamina och PM-uppgifter. 

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Religionspsykologi II 15 hp Betyg: AF


