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Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 2017-0703 och senast reviderad 2020-02-26. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2020-03-26, vårterminen 2020.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå.
Huvudområde

Fördjupning

Religionsvetenskap och teologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav
minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett
kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande
utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare
studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
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• redogöra för några historiska faktorer som skapat det specifikt amerikanska
förhållandet mellan religion och civilsamhälle
• redogöra för centrala frågeställningar i relationen mellan religion och politik i USA
• förstå och på ett kvalificerat sätt kritiskt diskutera centrala frågor om religion i
USA
Färdigheter och förmåga

• visa färdighet att analysera religionens roll i samtida amerikansk politik
• identifiera och diskutera relevanta vetenskapliga problem inom forskningen om
religion i USA

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kritiskt kunna tolka och värdera utsagor om religion och politik.

Innehåll

Historiskt sett har religion, främst kristendom, spelat en stor men komplex roll i
amerikanskt samhällsliv och politik och fortsätter att göra så även idag. USA är det
land som först skilde kyrka och stat. Inte desto mindre har religion kommit att påverka
amerikanskt samhällsliv i större utsträckning än den gjort exempelvis i det moderna
Europa. Religion och politik har genom hela USA:s historia också interagerat med
frågor om ras, migration, etnicitet, klass och kön. Kursen behandlar dessa historiska
processer och analyserar nutida skeenden och ger därmed en god grund för att bättre
förstå den sammansatta politiska utvecklingen i USA, vilken i sin tur påverkar resten av
världen.

Former för undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Undervisningsspråk: engelska
Former för bedömning

Kursen examineras med hemtentamen och obligatoriska skrivmoment.
Student är skyldig att behålla en kopia på skriftliga hemuppgifter tills de är betygsatta
och återlämnade. Den som lämnar in hemuppgift efter stipulerad tid har inte rätt att få
den bedömd, utan får gå upp vid ordinarie omtentamen alternativt få en ny tentamen sig
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förelagd vid ett annat tillfälle.
För student som underkänts i tentamen ges möjlighet till förnyat prov vid högst fyra
tillfällen.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.

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.
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.
Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de
studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.

Övrigt

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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