Humanistiska och teologiska fakulteterna

RHBB32, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap:
Religion och politik i historien, 7,5 högskolepoäng
History of Religions and Religious Behavioural Science: Religion
and Politics in History, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-12-01 att gälla från och med 201601-18, vårterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan utgöra fördjupning i Kandidatprogram i
religionsvetenskap och teologi. Kursen kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.

Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Religionshistoria

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

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
• kunna redogöra för och jämföra ett urval av religio-politiska uttryck i historien och
i nutid,
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• kunna sammanfatta och förklara några religionsvetenskapliga, politologiska och
sociologiska förklaringsmodeller för religio-politiska uttryck,

Färdighet och förmåga
• kunna beskriva, analysera och tolka hur religiösa texter och historiska skeenden
används för att sanktionera politiska och/eller ideologiska ståndpunkter och för
att legitimera vad som är rätt livsföring,
• kunna kritiskt tillgodogöra sig vetenskaplig litteratur om religion och politik på
svenska och engelska,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna urskilja, jämföra och förhålla sig till inomreligiös och vetenskaplig
terminologi,
• kritiskt kunna värdera innehållet i religio-politiska utsagor.

Kursens innehåll
I kursen utforskas det nära förhållandet mellan religion och politik genom historien
och i flera kulturella kontexter. Vidare studeras moderna religiösa historiebruk samt
politiska/ideologiska tolkningar av religiösa texter ur ett historiskt perspektiv.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Kursens examination
Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen.
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 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs (CTRA12 /
CTRD12 / CTRA11 / CTRD01) eller Religionshistoria: Grundkurs (RHIA12 / RHIA11)
eller Islamologi: Grundkurs (ISLA11) eller Judaistik: Grundkurs (JUDA11) eller
motsvarande kunskaper.

Övrigt
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1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Kursen utgör delkurs 2 i Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap:
Fortsättningskurs (RHBB03).
3. 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 RHBB32, Religionshistoria och
religionsbeteendevetenskap: Religion och politik i historien
Gäller från V16
1501 Religion och politik i historien, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

