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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier 
För behörighet till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildningen och har fullgjort 45 hp 
inom Baskurs i teologi, 60 hp inklusive kursen i religionshistoria.  
 
Kursens plats i utbildningssystemet 
Kursen är en påbyggnadskurs och ingår in kandidatprogrammet i teologi, 180 hp  
 

Kursens lärandemål 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
 

Kunskap och förståelse 

 Ge exempel på och förklara världsreligionernas etablering och verksamhet i det civila 
samhället i Sverige under de senaste etthundra åren 

Färdighet och förmåga 

 Relatera världsreligionernas verksamhet i det civila samhället i Sverige till teorier i 
religionsteologi 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 Använda teorier i religionsteologi för att förklara dagsaktuella samfundsöverskridande sociala 
och ideella projekt i Sverige 

 
 

Kursens uppläggning 
Kursen ges på halvfart. 
 

Kursens innehåll 
I kursen presenteras fyra av världsreligionerna: islam, judendom, hinduism och buddhism, samt deras 
historia och verksamhet inom det svenska civilsamhället under de senaste etthundrafemtio åren. 
Kursen ger en introduktion till teoribildning kring civilsamhället och religionsteologi för att ge en 
bakgrund till de religiösa samfundens ideella och sociala engagemang. Kursen fokuserar på aktuella 
exempel på samfundsöverskridande sociala och ideella projekt som initierats och bedrivs i Sverige. 
 
Undervisningsformer 
Kursen bedrivs digitalt och på campus. Detaljerat schema med beskrivningar av undervisningsformer 
meddelas separat.  

Examination och betygssättning 
Examinationen utgår ifrån kursens lärandemål och genomförs individuellt.  Betyg ges enligt 
betygsskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.  

 
Kursbevis 
Kursbevis utfärdas på begäran.  
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Kurslitteratur  
  

Andersson, D. & Sander, Å. (red.) (2015). Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring. 3. (rev. 
omarb. och uppdaterad) uppl. Studentlitteratur.  
  
Bergsten, Å. (2017) Religionsdialog. Kommunikativ etik som resurs i mötet mellan kristna och muslimer i Sverige. 
Uppsala universitet.  

  
Fashing, D. J. & Dechant, D. (eds.) (2011) Comparative religious ethics. A narrative approach. 2. uppl. John 
Wiley & Sons. (urval)  

  
Gort, J. D., Jansen, Henry. & Vroom, H. M. (eds.) (2006). Religions view religions: explorations in pursuit of 
understanding. Rodopi. 

  
Knitter, P. F. (2002) Introducing Theologies of Religions. Orbis Books. 

  
Lundgren, L. (2021). A Risk or a Resource?: A Study of the Swedish State’s Shifting Perception and Handling of 
Minority Religious Communities between 1952-2019. Akad. Avh, Ersta Sköndal Bräcke högskola (urval). 

  
Svalfors, U. & Bäckström, A. (2015). Trossamfundens sociala insatser: En preliminär undersökning. Fritzes. 

  
Willander, E. (2019). Sveriges religiösa landskap: samhörighet, tillhörighet och mångfald under 2000-talet. 
Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). 
 
 
Vetenskapliga artiklar kan tillkomma. 
 

 


