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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 Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse:
- redogöra för centrala teorier inom religionspsykologi
- redogöra för olika tolkningar av religiösa symboler, myter och riter och den psykologiska
funktion dessa har
- uppvisa religionsdidaktiska kunskaper relaterat till frågor om mångfald inom områdena
kultur- och religionsmöten
 
Färdigheter och förmåga:
- sätta in religionspsykologin och dess teorier i sitt psykologiska, idéhistoriska,
religionshistoriska och könsteoretiska sammanhang
- visa förmåga i att leda pedagogiska lärprocesser relaterade till kulturmötessituationer som
kan uppkomma i det mångkulturella samhället
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- kritiskt granska och problematisera religionspsykologins teorier, teoretiska förutsättningar,
metoder och resultat
- reflektera över sin egen ledarroll



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 Kursen ger en introduktion till de olika teorier som används inom religionspsykologin, t.ex.
rollteorin, teorier kring sektens psykologi och djuppsykologisk teoribildning. I kursen
introduceras vidare olika fenomen som studeras av religionspyskologin, t.ex. religiösa och
mystika upplevelser, upplevelser av paranormala fenomen, religion och hälsa samt riter och
rituellt beteende. Kursen inkluderar en didaktisk-pedagogisk fördjupning där
religionsdidaktiska, dramapedagogiska och interkulturella perspektiv tillämpas på kursens
innehåll.

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 60 hp i religionsvetenskap inom programmet.

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   Religionspsykologi 15 hp Betyg: AF


