INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH
RELIGION

RKT110

Religionsvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng

Religious Studies, Introductory Course, 30 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-06-01 och senast
reviderad 2016-06-09 av Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Den
reviderade kursplanen gäller från och med 2016-06-15, höstterminen 2016.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Inplacering

Kursen är det inledande studiet i huvudområdet Religionsvetenskap och teologi. Kursen
ges som fristående kurs.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Teologiskt program, kandidatprogram på
grundnivå (H1RKT) och 2) Kultur, kandidatprogram (H1KLT)
Huvudområde

Fördjupning

Religionsvetenskap och teologi

G1N, Grundnivå, endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Mål

Efter genomgången och godkänd kurs ska studenten ha utvecklat grundläggande
kunskaper om religioner och livsåskådningar samt deras roll i historia och nutid.
Vederbörande ska ha utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till olika former av
framställning av religion och livsåskådning och dessutom ha förvärvat grundläggande
insikter i religionsvetenskapliga metoder.
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Efter genomgången och godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• redogöra för det religionsvetenskapliga och teologiska studiets plats och roll i
samhället
• ange och redogöra för de viktigaste religionssociologiska och religionspsykologiska
teoribildningarna, inklusive deras metoder
• redogöra för grundläggande drag och utvecklingar i regionen Mellanöstern
• redogöra för grundläggande drag och utveckling i Sydasiens religionshistoria
Färdigheter och förmåga

• urskilja likheter och variationer och förändringsprocesser i religionernas historia
• kritiskt tolka och diskutera huvuddragen i religionens roll i samhället
• kritiskt tolka och diskutera huvuddragen i religionssociologisk och
religionspsykologisk teoribildning och forskning
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• reflektera över och förhålla sig till religionsvetenskapliga teorier om religionens plats
och roll i samhället
• reflektera över och förhålla sig till religionssociologiska och religionspsykologiska
teorier om religionens funktion och uttryck på individ- och gruppnivå
• analysera och reflektera över sitt eget lärande
Innehåll

Kursen består av fem delkurser:
Delkurser
1. Introduktion till religionsvetenskap och teologi (Introduction to the scientific study of
Religion and Theology), 4 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Här ges en översiktlig orientering om ämnets historia vid Göteborgs universitet
och generellt i Västlandet samt en introduktion till religionsvetenskapliga teorier
och metoder.
2.

Religionssociologi (Sociology of Religion), 6,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen tar upp och problematiserar aktuella religionssociologiska teorier,
metoder och begrepp samt behandlar religionens funktion på individ, grupp-,
samhälls- och global nivå. Inom ramen för delkursen behandlas religiösa
organisationers uppkomst och förändring. På ett mer övergripande plan behandlas
religiös förändring i relation till social förändring och hur detta kommer till
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religiös förändring i relation till social förändring och hur detta kommer till
uttryck på individ- och gruppnivå.
3.

Religioner i Mellanöstern (Religions in the Middle East), 6,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen tar upp grundläggande historiska utvecklingar i regionen Mellanöstern
samt ger en historisk bild av de tre dominerande religionerna Judendom,
Kristendom och Islam.

4.

Religioner i Asien (Religions in Asia), 6,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen tar upp grundläggande historiska utvecklingar i regionen Asien/Indien
samt ger en historisk bild av de tre dominerande religionerna Hinduism, Buddhism
och Sikhism.

5.

Religionspsykologi (Psychology of Religion), 6,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen tar upp och problematiserar aktuella religionspsykologiska teorier,
metoder och begrepp samt religionens funktion och uttryck på individ och
gruppnivå. Inom ramen för delkursen behandlas relationen mellan upplevelse,
erfarenhet och beteende, religiositet och personlighet, religiös tro och coping,
religiositet ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv samt religiös erfarenhet och
mystik. Inom ramen för kursen diskuteras även genusvetenskapliga perspektiv som
är relevanta för religionspsykologin.

Former för undervisning

Campuskursen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier.
På nätkursen sker undervisningen utifrån föreläsningsmaterial och forumdiskussioner i
lärplattformen GUL.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Campuskursens moment examineras skriftligt i form av inlämningsuppgifter,
hemtentamina och salstentamina samt muntligt genom aktivt deltagande i seminarierna.
Examination på nätkursen sker skriftligt genom hemtentamina samt deltagande i
diskussioner och besvarande av diskussionsfrågor.
Student är skyldig att behålla en kopia på skriftliga hemuppgifter tills de är betygsatta
och återlämnade. Student som lämnar in hemuppgift efter stipulerad tid har ej rätt att få
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den bedömd, utan får gå upp vid ordinarie omtentamen alternativt få en ny tentamen sig
förelagd vid ett annat tillfälle.
För student som underkänts i tentamen ges möjlighet till förnyat prov vid högst fyra
tillfällen. Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på
samma examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till ämnets
studierektor och ska vara skriftlig.
I de fall kursen har upphört eller genomgått större förändringar, bereds student
möjlighet att med utgångspunkt i kursens tidigare uppläggning tentera vid tre
provtillfällen (inklusive det ordinarie provtillfället) under en tid av ett år.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Betyget Godkänd kan inte ändras till Underkänd på studentens begäran. Student som
godkänts på tentamen får inte delta i ny examination för högre betyg. Vederbörande har
inte heller rätt att återkalla en inlämnad tentamen för att undvika betygsättning.
Examinator har möjlighet att begära in kompletteringar av tentamen för betyget
Godkänd. Kompletteringsuppgiften ska i sådana fall delges studenten skriftligt och göras
inom av läraren utsatt tid.
För slutbetyget Väl Godkänd krävs Väl Godkänd på minst 50 % av kursens
examinerande moment.
Kursvärdering

Institutionen ansvarar för att kursvärdering systematiskt och regelbundet genomförs
och sammanställs i enlighet med styrdokument för kursvärdering vid Institutionen för
litteratur, idéhistoria och religion (www.lir.gu.se/om-oss/styrdokument).
Övrigt

Kursen får inte tillgodoräknas/ingå i examen tillsammans med följande kurser RK3100,
RK(L)200, RKG100, RK1100, RK1200, RK1300, RK1400.
Utöver angivna lärandemål ska studenten inom kursen, när så är relevant, uppmuntras
att göra bedömningar med avseende på jämställdhets- och likabehandlingsaspekter,
samt medvetandegöra och problematisera ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar
utveckling.
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