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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 kandidatexamen 
180 hp.  

Kursens lärandemål 

Studenten skall efter avslutad kurs kunna 

 redogöra för grundläggande teoribildningar och metoder inom 
religionssociologi och religionspsykologi 

redogöra för centrala begrepp inom religionssociologin och 
religionspsykologin 

beskriva och diskutera religioners roll för grupper, individer och samhällen 

 

 redogöra för hur religiös tro relaterar till olika psykologiska behov  

 Beskriva och diskutera religiösa förändringsprocesser i ett svenskt och 
globalt perspektiv 

 

   

Kursens uppläggning 

Kursen går på halvfart, kvällstid.  

Kursens innehåll 

Kursen ger en introduktion till religionsbeteendevetenskapens ämnen religionssociologi och religionspsykologi. 
Under kursen diskuteras centrala teorier och begrepp inom de båda ämnena. Kursen tar också upp centrala 
metoder som används för att studera religioners roll för grupper, individer och samhällen. Vidare diskuteras 
religiösa förändringsprocesser samt den religiösa tron och dess relation till grundläggande mänskliga behov och 
psykisk hälsa. Slutligen diskuteras religionens plats i det moderna 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 

Examination sker i form av inlämningsuppgifter, seminarieredovisningar och en individuell skriftlig tentamen. 
Studenter ska aktivt delta i seminariediskussioner. Betygsskalan består av betygen Väl godkänd, Godkänd och 
Underkänd. 

Kursbevis 

Kursbevis utfärdas på begäran.  
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Kurslitteratur 

Kurslitteratur fastställd av Institutionsstyrelsen 2022-02-15  

Grace, Davie (2013) The Sociology of Religion – A Critical Agenda. Sage (328 s) 

Geels, A & Wikström, O. (2012) Den religiösa människan: en introduktion till religionspsykologin. Stockholm: Natur och 
kultur (3:e rev och utökade uppl.) (460 s) 

Golding, William (2002) Flugornas herre, Stockholm: Bonnier (210 s) 

McGuire, Meredith B. (2008) Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life. Oxford University Press. (304 s) 

Lövheim, Mia. Nordin, Magdalena. (2015 alt 2022) Sociologiska perspektiv på religion i Sverige. Gleerups Utbildning 
AB 

Thurfjell, David (2016) Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen, Molin & Sorgenfrei Förlag (295 s) 

Kompendium med originaltexter delas ut under kursen 

Samt artiklar enligt kursansvarig lärares anvisning 

 


