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Kursplan 

DELKURS 1: Världsreligionerna som samhälleliga fenomen, 7,5 hp 

World Religions as Societal Phenomena, 7,5 ECTS  

Religionshistoria 
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Program Kandidatprogram i teologi   
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Utbildningsnivå Grund 

Ladokkod TKBH04 

Kursens hp 7,5 

Nivåklassificering G1N 

Huvudområde Teologi 
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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier 

Grundläggande behörighet för högskolestudier.  
Förkunskapskraven kan även uppfyllas av den som inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Kursens plats i utbildningssystemet 

Kursen ingår i Baskurs i teologi, 60 hp som utgör inledning till de teologiska studierna samt ingår i 
teolkandprogram 180 hp vid Ersta Sköndal högskola.  

Kursens lärandemål 

Studenten skall efter avslutad kurs kunna 

-  redogöra översiktligt för de stora världsreligionernas framväxt, utbredning och 
historiska betydelse. 

-  redogöra för det huvudsakliga teologiska innehållet hos de behandlade 
världsreligionerna samt ge exempel från de grundläggande skriftliga källorna 

-  belysa hur världsreligionerna präglas av globalisering och modernisering i samhällslivet, 
och inverkar på de sociala levnadsmönstren med beaktande av genus- , etnicitets- och 
integrationsperspektiv. 

Kursens uppläggning 

Kursen går på halvfart, kvällstid.  

Kursens innehåll 

Kursen ger en översiktlig genomgång av gudsuppfattning, ritual, världsbild och människosyn i de stora 
världsreligionerna. Religiösa urkunder presenteras. I kursen diskuteras också politiska och genusrelaterade frågor 
i anslutning till religionerna, samt deras roll i det svenska samhället. 

Undervisningsformer 

Kursen ges både som distanskurs och i form av traditionell klassrumsundervisning med närvarokrav (den som 
varit frånvarande mer än 20 % kan kompensera detta med arbetsuppgifter efter överenskommelse med 
kursansvarig lärare. Den som har varit frånvarande mer än 35 % får inte betyg på kursen.) 

Examination och betygssättning 

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen i form av salsskrivning eller hemtentamen. Betyg ges 
enligt betygsskalan, Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. 

Kursbevis 

Kursbevis utfärdas på begäran. 
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Kurslitteratur tagen genom prefektbeslut 2022-02-15 

Bibeln 2000 (med noter och uppslagsdel, i urval) 
 
Koranen (1998 eller senare, i urval) 
 
Eliade, Mircea, Essential sacred writings from around the World (San Fransisco 1992, i urval) 
 
Linda Woodhead, Christopher Partridge, and Hiroko Kawanami, Religions in the modern world : traditions and 
transformations (Abingdon, Oxon 2016) 598 s. 

 
Fördjupning, välj mellan en av följande titlar: 
 
Groth, Bente, Judendom. Kultur, historia, tradition. (Stockholm 2002, 348 s) 
 
Jacobsen, Knut A., Hinduismen. Historia, tradition, mångfald. (Stockholm 2004, 393 s) 
 
Jacobsen, Knut A., Buddhismen. Religion, historia, liv. (Stockholm, 2002, 318 s) 
 
Olsson, Susanne och Simon Sorgenfrei (red.). Islam – en religionsvetenskaplig introduktion. Andra upplagan. 
(Stockholm 2021, 343 sidor)  
 
Artiklar kan tillkomma. 

 


