Humanistiska och teologiska fakulteterna

RHBB20, Religionsbeteendevetenskap: Varför finns religion i
dagens Sverige?, 7,5 högskolepoäng
Religious Behavioural Science: Why is there Religion in Present-Day
Sweden?, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-04-05 att gälla från och med
2013-04-05, höstterminen 2013.

Allmänna uppgifter
Ämne: Religionsbeteendevetenskap
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Vissa inslag på engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Religionsvetenskap och teologi med
specialisering i religionshistoria och
religionsbeteendevetenskap

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• strukturerat kunna redogöra för religionens funktion i det moderna pluralistiska
svenska samhället,
• med viss självständighet kunna förklara några centrala teorier om sekularisering
och globalisering,
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Färdighet och förmåga
• kunna analysera religionens plats och funktion i dagens svenska samhälle med
hjälp av sekulariserings- och globaliseringsteorier,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt kunna förhålla sig till religionens plats och funktion i det moderna
pluralistiska svenska samhället,
• ur ett genus- och maktperspektiv kritiskt kunna värdera relationen mellan religion
och det moderna pluralistiska svenska samhället.

Kursens innehåll
I kursen studeras vad som sker med religion i moderna samhällen och hur den
utveckling har sett ut som gett religionen dess plats i dagens Sverige. Särskilt
diskuteras vad som sker med religionens plats och funktion när samhällen blir allt mer
pluralistiska som en följd av globalisering. I föreläsningar och seminarier behandlas
frågor om religionens plats i det offentliga i dagens Sverige, om hur religiös mångfald
påverkar religionens plats i moderna samhällen och om vilken religiositet som
människor i moderna, sekulariserade samhällen uppvisar. I kursen problematiseras vad
som avses med moderna samhällen och hur detta förhåller sig till postmodernitet och
postkolonial kritik.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Kursens examination
Examinationen sker genom skriftlig hemtentamen vid kursens slut.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 30 hp akademiska studier.

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen RHBB20, Religionsbeteendevetenskap: Varför
finns religion i dagens Sverige?
Gäller från V13
1301 Varför finns religion i dagens Sverige?, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

