Humanistiska och teologiska fakulteterna

RHIA12, Religionshistoria: Grundkurs, 30 högskolepoäng
History of Religions: Level 1, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-03-17 att gälla från och med 201508-31, höstterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs.
Kursen kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Religionshistoria

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna identifiera och redogöra för olika samhälleliga, kulturella och historiska
perspektiv på religion,
• översiktligt kunna redogöra för grundläggande läror och praxis, historisk framväxt
och urkunder inom judendom, islam, hinduism, buddhism och
ursprungsbefolkningars traditioner,
• kunna beskriva grundläggande drag i antikens och fornnordisk religion,
• kunna beskriva och förklara etableringen av nyandliga verksamheter i dagens
samhälle och hur bärande idéer och rituell praktik ofta inspirerats av och åberopar
de asiatiska traditionerna i verksamheten,
• kunna exemplifiera hur religionen används som identitetsmarkör och i olika
kulturyttringar – däribland skönlitterära texter, film och konst – i vår samtid
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Färdighet och förmåga
• kunna tolka och analysera religiösa texter från olika epoker,
• kunna sammanfatta och kommentera vetenskapligt tänkande om
religionsvetenskapliga fenomen,
• kunna skilja mellan inomreligiös och vetenskaplig språkanvändning,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera kvinnors och mäns roller och relationer inom religiösa traditioner
och i religiösa texter,
• kunna ta ställning till uppfattningar om religion, tro och religiös praxis utifrån en
värdering av relevanta fakta och argument,
• kunna vetenskapligt värdera religioners betydelse för samhälle och kultur i historia
och nutid.

Kursens innehåll
I kursen studeras religionerna judendom, islam, hinduism och buddhism och
ursprungsbefolkningarnas religioner med tonvikt lagd vid deras läror, praxis, texter
och historiska utveckling. I kursen introduceras också ett urval vetenskapliga modeller
som används för att ge samhälleliga, kulturella och historiska perspektiv på religion.
Vidare studeras forntida religioner med betoning på grekisk, romersk samt
fornnordisk religion. Centrala föreställningar och den religiösa praktiken studeras,
samt den betydelse dessa traditioner fortfarande har som identitetsmarkör eller i
skönlitterära texter, film, konst eller andra kulturyttringar i vår samtid.
Även några av de religiösa föreställningar och praktiker som har kommit att utgöra en
viktig del av det nyandliga landskapet i dagens samhälle. Verksamheterna refererar
ofta till asiatiska traditioner (mindfulness, yoga) och i kursen diskuteras hur dessa har
inspirerats av dessa samtidigt som de präglas av den moderna värld de är en del av.
Kursen består av fem delkurser:
1.
2.
3.
4.
5.

Religionshistoria I, 6 hp
Religionshistoria II, 6 hp
Religionshistoria III, 3 hp
Antikens och forntidens religiösa liv, 7,5 hp
Asiens religioner och nyandlighet, 7,5 hp

Kursens genomförande
Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier. Det förutsätts att den
studerande har tillgång till dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar
information om de tekniska kraven.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom två internetbaserade repetitionsövningar samt en
skriftlig salstentamen.
Delkurs 2 examineras genom en skriftlig salstentamen.
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Delkurs 3 examineras genom en inlämningsuppgift.
Delkurs 4 examineras genom en undersökande uppgift samt en avslutande skriftlig
salstentamen.
Delkurs 5 examineras genom en avslutande hemtentamen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga delkurser.
För betyget väl godkänd på kursen krävs betyget väl godkänd på minst 18 hp och
betyget godkänd på resterande.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Engelska delkurstitlar: 1. History of Religions I. 2. History of Religions II. 3. History
of Religions III. 4. Ancient religions. 5. Religions of Asia and New Age
3. Kursen ersätter RHIA11.
4. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med 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 RHIA12, Religionshistoria: Grundkurs
Gäller från H15
1501 Religionshistoria I, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1502 Religionshistoria II, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1503 Religionshistoria III, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1504 Antikens och forntidens religiösa liv, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1505 Asiens religioner och nyandlighet, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

