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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-06-24 att gälla från och med
2013-06-24, höstterminen 2013.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ges som fristående kurs. Kursen ingår i Kandidatprogram i religionsvetenskap
och teologi. Kursen kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad
nivå.  
Undervisningsspråk: Svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
översiktligt kunna redogöra för grundläggande läror och praxis, historisk framväxt
och urkunder inom framför allt hinduism, buddhism, judendom, kristendom och
islam, 
kunna identifiera och redogöra för olika religionsbeteendevetenskapliga, etiska
och filosofiska perspektiv på religion, 
kunna redogöra för grundläggande hermeneutiska perspektiv, 
kunna identifiera och redogöra för grundläggande exegetiska, historiska och
teologiska perspektiv på kristendomen, 
kunna redogöra för kristendomens tro och praxis i relation till icke-kristna
religioner och religiösa grupper, 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

CTRD01, Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30
högskolepoäng

Religious Studies and Theology: Level 1, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Religionsvetenskap och teologi G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav
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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, 
skriftligt och muntligt kunna argumentera för en ståndpunkt med hjälp av
religionsvetenskapliga teorier och begrepp, 
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 buddhism, hinduism, islam, judendom och kristendom
samt ett urval av andra religiösa traditioner med tonvikt lagd vid deras läror, praxis,
texter och historiska utveckling. I kursen introduceras den studerande också till ett
urval beteendevetenskapliga modeller och grundläggande hermeneutiska problem.
Den studerande övar vidare på förmågan att kritiskt reflektera över religion, tro och
livshållning med hjälp av teoretiska och metodologiska verktyg hämtade från filosofi
och etik. I kursen studeras och problematiseras även Gamla och Nya testamentets
innehåll och historiska bakgrund, samt kristendomens rötter och historiska och
teologiska utveckling från äldsta tid till idag. 
  
Kursen består av tre delkurser: 

Möten med världens religioner, 15 hp, 
Filosofiska och etiska perspektiv på religion, 5 hp, 
Perspektiv på kristendomen, 10 hp. 

 

 

Kursens genomförande
 
Kursen läses i sin helhet på distans med stöd av nätbaserad lärplattform och digitala
verktyg. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till
dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de tekniska kraven. 
Undervisning sker genom nätbaserade föreläsningar och seminarier. 

 

Kursens examination
 
Delkurs 1 examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt två
skriftliga salsskrivningar. 
Delkurs 2 examineras genom en skriftlig salsskrivning. 
Delkurs 3 examineras genom två skriftliga salsskrivningar.
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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 hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. 
  
För betyget godkänd på delkurs 1 krävs att samtliga examinationsmoment är
godkända. För betyget väl godkänd på delkurs 1 krävs betyget väl godkänd på båda
salsskrivningarna.För betyget godkänd på delkurs 3 krävs betyget godkänd på båda
salsskrivningarna. För betyget väl godkänd på delkurs 3 krävs betyget väl godkänd på
båda salsskrivningarna. 
  
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst 15 av
kursens högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande poäng. 

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b
eller 1a1+1a2.

 

Övrigt
 

Kursen är identisk med CTRA11 och kan inte ingå i en examen tillsammans med
denna. Delkurs 1 är identisk med CTRA22 och kan inte ingå i en examen
tillsammans med denna. 
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. 
Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 
Delkursernas namn på engelska:  

Encounters with the World’s Religions, 

Philosophical and Ethical Perspectives on Religion, 

Perspectives on Christianity. 
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Prov/moment för kursen CTRD01, Religionsvetenskap och teologi:

Grundkurs
 

Gäller från V14

 
1202   Filosofiska och etiska perspektiv på religion, 5,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1311   Möten med världens religioner 1A, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1312   Möten med världens religioner 1B, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1313   Perspektiv på kristendomen 3A, 5,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1314   Perspektiv på kristendomen 3B, 5,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

 

Gäller från V13

 
1201   Möten med världens religioner, 15,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1202   Filosofiska och etiska perspektiv på religion, 5,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1203   Perspektiv på kristendomen, 10,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1204   Seminarium 1, 0,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1205   Seminarium 2, 0,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1206   Seminarium 3, 0,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1207   Seminarium 4, 0,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1208   Seminarium 5, 0,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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