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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier 
För studerande fordras minst 45 hp inom Baskurs i teologi, 60 hp  inklusive delkurs i religionsbeteendevetenskap. 

Kursens plats i utbildningssystemet 
Kursen är en påbyggnadskurs som bygger vidare på Baskurs i teologi, 60 hp och ingår i kandidatexamen 180 hp. 

 

Kursens lärandemål 
Studenten skall efter avslutad kurs kunna: 

Kunskap och förståelse: 

 Sammanfatta centrala begrepp och teman i kurslitteraturen 
 Ge exempel på olika teorier och metoder i studiet av samtida religion, religiös förändring och 

sekularisering 

Färdighet och förmåga: 

 Visa på sambandet mellan religion som risk och resurs, 
 tillämpa normkorrekt skriftspråk och använda relevant formalia vid muntliga och skriftliga 

presentationer. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 

 Förklara och utveckla olika perspektiv inom samtida religion 
 
 

Kursens uppläggning 
Kursen ges på halvfart.  

Kursens innehåll 
På grundval av kurslitteraturens frågeställningar ska studenten självständigt utifrån religionssociologiska teorier, 
problematisera och analysera frågor som rör samtida religion, sekularisering och religiös förändring i moderna 

samhällen.  
 
Undervisningsformer 
Kursen bedrivs på campus och digitalt. Detaljerat schema med beskrivningar av undervisningsformer meddelas 

separat. 

Examination och betygssättning 
Examination genomförs individuellt. Information om examinationsformer förmedlas separat. Betygsskalan 
består av betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.  

Kursbevis 
Kursbevis utfärdas på begäran. 
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