Humanistiska och teologiska fakulteterna

SASH76, The Religious Impact of Migration in Sweden, 7,5
högskolepoäng
The Religious Impact of Migration in Sweden, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-12-06 att gälla från och med
2013-12-06, vårterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan 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
• strukturerat kunna redogöra för vilka följder migration i det nutida Sverige fått
inom religiösa samfund och i relationerna mellan religiösa samfund,
• med viss självständighet kunna redogöra för hur det svenska samhället påverkas
av ökad religiös pluralitet,

Färdighet och förmåga
• med hjälp av religions- och migrationsvetenskapliga teorier och begrepp kunna
analysera följderna av de förändringar som religiösa samfund genomgår i
samband med migration,
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• med hjälp av religions- och migrationsvetenskapliga teorier och begrepp kunna
analysera de samhällsförändringar som uppstår som en följd av ökad religiös
pluralitet,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• analytiskt och kritiskt kunna problematisera begreppen religion och migration,
• ur ett genus- och maktperspektiv kritiskt kunna värdera förändringar inom
religiösa samfund som en följd av migration,
• ur ett genus- och maktperspektiv kritiskt kunna värdera hur samhället påverkas av
en ökad religiös pluralitet.

Kursens innehåll
I kursen studeras vad som sker med religioner som en följd av migration med fokus på
nutida Sverige. Dessutom studeras hur det svenska samhället förhåller sig till och
förändras av en ökad religiös pluralitet. Dessa förändringar illustreras med empiriska
exempel bl.a. från kristna, muslimska, buddhistiska, hinduiska och sikhiska samfund i
Sverige. Genom föreläsningar, seminarier och studiebesök lyfts komplexiteten fram i
de förändringar som sker. I kursen problematiseras dessa förändringar ur ett maktoch genusperspektiv.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök.

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 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.
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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3. Ett generellt undantag från kravet på kunskaper i svenska tillämpas på
internationella utbytesstudenter.
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Prov/moment för kursen SASH76, The Religious Impact of Migration in
Sweden
Gäller från V14
1301 The Religious Impact of Migration in Sweden, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

