
 

    
  

 
 

Kursplan 

Världsreligionerna, baskurs, 7,5 högskolepoäng 
World Religions, 7,5 ECTS-credits 

Kod RR106D Giltig från Vårterminen 2023 
Ämnesgrupp Religionshistoria och 

religionsbeteendevetenskap 
Fastställd 2015-02-01 

Nivå G1N, grundnivå 1 Senast ändrad 2022-09-19 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt områdesbehörighet 1. 

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa grundläggande kunskaper om skriftlösa religioner, judendom, islam, hinduism, buddhism och 
alternativ andlighet, 

• visa förståelse för viktiga metodiska vägval i det vetenskapliga studiet av religion, samt 

• visa kunskap om de olika temata som blir aktuella i mötet med personer av olika religiösa övertygelser 
och hur dessa situationer kan hanteras. 

 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att översiktligt redogöra för de studerade religionernas historik, troslära och etik, dess 
viktiga urkunder, kult och livsmönster, samt 

• visa förmåga att redogöra för några väsentliga moderna religionsbildningar i västerlandet som 
härstammar ur de stora religionerna, de nyandliga rörelserna och New Age. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att göra bedömningar av centrala aspekter av kristendomens trosövertygelser och 
spiritualitet i förhållande till såväl de andra stora världsreligionerna, som den alternativa andligheten. 

Innehåll och arbetsformer 
Föreläsningar om grundläggande religionsvetenskapliga perspektiv, huvuddrag i de stora världsreligionerna 
samt moderna religionsbildningar och alternativ andlighet. Bearbetning av viktiga frågeställningar inom 
ämnesområdet. Kursen innehåller föreläsningar och samtal i helklass och seminarier. 

Examinationsformer 
Hemtentamen: Skriftlösa religioner, hinduism och buddhism. (3 hp) 
Hemtentamen: Nyandliga rörelser och New Age. (2 hp) 
PM: De abrahamitiska religionerna. (2,5 hp) 
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* används för att markera de examinationsformer där differentierade betyg inte ges. Om studenten har ett 
beslut från ALT om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge 
ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt. 

Betygsskala 
Som betyg på kursen används Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

Kursutveckling 
Vid kursens avslutning genomför studenterna en kursvärdering som sammanställs och kompletteras av 
kursansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren. Sedan förra gången kursen gavs har 
följande förändringar genomförts: 
 

• Hemtentan i islam utgår och ersätts av ett jämförande PM kring de abrahamitiska religionerna.  
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Utöver detta tillkommer korta artiklar som fördjupar aspekter av hinduism, buddhism och islam, samt artiklar ur  
Johansson, Lars. (2001). Andlighet på nittiotalet-ett kompendium om den nya andligheten. Örebro: Örebro 
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