
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  REV X10 
2. Kursens namn Religionsvetenskap, baskurs 
3. Nivå G 
4. Högskolepoäng 60 
5. Beslutsuppgifter Fastställd av kursplanegruppen för området för humaniora 

och teologi 2008-02-12 
6. Ändringsuppgifter  
 
 
2. Allmänna uppgifter 
1. Huvudområde/n, om 

tillämpligt 
 

2. Ämne, om tillämpligt Religionsvetenskap 
3. Typ av kurs och dess 

placering i 
utbildningssystemet 

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en 
generell examen på grundnivå. Kursen kan dessutom efter 
särskilt beslut ingå i viss yrkesexamen. 

4. Undervisningsspråk Undervisning sker på svenska. 
 
 
3. Mål (jfr learning outcomes) 
  Efter avslutad kurs ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse • visa grundläggande kunskaper om judendom, islam, 

hinduism och buddhism och deras roll för den enskilde, 
gruppen och i samhället, både i ett historiskt perspektiv 
och i nutid 

• visa grundläggande kunskaper i religionsfilosofi, etik 
och systematisk teologi 

• visa förtrogenhet med den teoretiska och metodologiska 
utvecklingen inom religionshistoria och 
religionsantropologi 

• visa grundläggande kunskaper i bibelns innehåll, 
bibelns omvärld och Gamla och Nya testamentets 
teologi 

2. Färdighet och förmåga • visa färdighet i att tolka material där religioner och 
livsåskådningar kommer till uttryck 

• visa förmågan att självständigt granska källor och 
litteratur samt i övrigt använda vetenskapliga metoder 

• kunna diskutera hur moderniteten och globaliseringen 
påverkat judendom, islam, hinduism och buddhism 

• visa förmåga att kunna tolka bibeltexter 
3. Värderingsförmåga och 

förhållningssätt 
• kunna skilja mellan historiska fakta och ideologisk 

tolkning 
• visa förståelse för olika faktorer som påverkar den 

religiösa utvecklingen hos individer, grupper och 
samhällen 

• kritiskt kunna analysera olika tros- och 
livsåskådningar, bland annat utifrån etiska och 
genusvetenskapliga perspektiv. 



 
 
4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess 
innehåll samt om 
kursen är indelad i 
olika delar 

Kursen består av fem delkurser. Den första delkursen, 
religionsbeteendevetenskap med religionssociologi och 
religionspsykologi, ger en introduktion i beteendevetenskaplig 
metod. Inom ramen för den bibelvetenskapliga kursen 
behandlas Gamla och Nya testamentet. I den tredje delkursen, 
religionshistoria och religionsantropologi, ligger tonvikt på de 
judendom, islam, hinduism, buddhism. Kursen kristendomens 
historia med allmän idéhistoria ger en orientering i den 
kristna kyrkans och teologins framväxt, utveckling och nutida 
former från fornkyrka till nutid. Slutligen studeras tros- och 
livsåskådningsvetenskap med tonvikt på religionsfilosofi, etik 
och systematisk teologi.  
 
Kursen består av följande: 
1. Religionsbeteendevetenskap, 12 högskolepoäng 
       1a. Religionssociologi, 6 högskolepoäng 
       1b. Religionspsykologi, 6 högskolepoäng 
2. Bibelvetenskap, 12 högskolepoäng  
       2a. Gamla testamentet, 6 högskolepoäng 
      2b. Nya testamentet, 6 högskolepoäng  
3. Religionshistoria och religionsantropologi, 12 
    högskolepoäng  
       3a. Mellanösterns religioner, 6 högskolepoäng 
       3b. Asiens religioner, 6 högskolepoäng 
4. Kristendomens historia med allmän idéhistoria, 12 
     högskolepoäng 
       4a. Kristendomens historia med allmän idéhistoria,  
       del 1, 6 högskolepoäng 
       4b. Kristendomens historia med allmän idéhistoria, 
       del 2, 6 högskolepoäng 
5. Tros- och livsåskådningsvetenskap, 12 högskolepoäng 
       5a. Religionsfilosofi, 4,5 högskolepoäng 
       5b. Etik, 3,75, högskolepoäng 
       5c. Systematisk teologi, 3,75 högskolepoäng 

 
 
5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar 

Undervisningen sker i form av föreläsningar och 
gruppövningar. 

2. Examinationsformer Följande examinationsformer förekommer: muntlig och/eller 
skriftlig tentamen. 

3. Ev. begränsningar av 
antalet examinations-
tillfällen 

 

 



 
6. Betyg 
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd 

eller väl godkänd. 
2.  Grund för betyg på hel 

kurs 
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget 
godkänd på båda delkurserna. För betyget väl godkänd på 
hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst 45,75 av 
kursens högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande 
högskolepoäng. 

3.  Möjlighet till 
kompletterande ECTS-
betyg 

En in- eller utresande student har rätt att få kompletterande 
ECTS-betyg. Begäran om sådant ska göras till studierektor 
eller motsvarande senast 3 veckor efter kursstart. 

4.  Ev. olika betygsskalor 
för olika delar av 
kursen 

 

 
 
7. Förkunskapskrav 
1. Särskilda 

förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs standardbehörighet B1, d.v.s. 
Svenska B/Svenska 2B, Samhällskunskap A, Historia A eller 
motsvarande kunskaper. 

 
 
8. Litteratur 
1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga. 
 
 
9. Övrigt 
1. Kursen ersätter REV 001/REV 010 Religionsvetenskap 40 poäng. Den kan inte ingå i 

examen med REV 099 Religionsvetenskap 20 poäng, REV A01 eller TEO A01. 
2. Kursen är en ”sammanslagningskurs” för REV X11, REV X12, REV X14, REV X15 eller 

för REV 011/213 Religionshistoria och religionsantropologi 8 poäng, REV 012/211 
Religionsbeteendevetenskap 8 poäng, REV 013/212 Bibelvetenskap 8 poäng, REV 
014/214 Kristendomens historia med allmän idéhistoria 8 poäng, REV 015/215 Tros- 
och livsåskådningsvetenskap 8 poäng. 

3. Kursen REV 011/213 kan ersättas med RHI B10. 
4. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan kurs får 

endast tillgodoräknas en gång i examen. 
5. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial. 
 
 


