Humanistiska och teologiska fakulteterna

SASH49, Religion and Politics, 7,5 högskolepoäng
Religion and Politics, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-09-06 och senast reviderad
2017-06-26 av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de humanistiska och
teologiska fakulteterna. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-08-28,
höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• översiktligt kunna redogöra för och jämföra ett urval av religio-politiska uttryck,
• kunna sammanfatta och förklara historiska och sociologiska förklaringsmodeller
för religio-politiska uttryck,

Färdighet och förmåga
• med viss självständighet 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,
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• utifrån en given frågeställning kunna författa en kortare vetenskaplig text med
relevans för kursens tema,

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, över tid och på olika platser, det intima sambandet mellan religion
och politik på såväl grupp- som individnivå. I kursen ges en introduktion till olika
grupper som har gett politisk religion ett ansikte de senaste decennierna. Vidare
studeras hur människor utifrån religiösa bevekelsegrunder engagerar sig inom
demokrati- och rättvisefrågor, liksom olika historiska och sociologiska
förklaringsmodeller för olika former av religio-politiskt engagemang.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Kursens examination
Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen, där en uppgift besvaras i form
av en vetenskaplig text.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för
icke godkänt resultat betecknas med Underkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
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2. Kursen motsvarar RHBB14 och kan inte ingå i en examen tillsammans med
denna.
3. 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 SASH49, Religion and Politics
Gäller från H12
1201 Religion and Politics, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

