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Förkunskaper 

Denna kurs förutsätter en rad förkunskaper. Om du har blivit antagen till kursen 

uppfyller du de formella behörighetskraven, men det kan ofta vara bra att fräscha 

faktiska kunskaper inför kursen. Här är några tips. 

Allmänt 

Testa dina allmänna kunskaper om religioner med hjälp av nationella prov i 

religionskunskap från grundskolan: 

• Prov A: https://idpp.gu.se/digitalAssets/1454/1454808_a----pre9-delprov-

a.pdf 

• Prov B: https://idpp.gu.se/digitalAssets/1454/1454849_a----pre9-delprov-

b.pdf 

• Rätta svar: https://idpp.gu.se/digitalAssets/1454/1454842_a----pre9-bedo-

---mningsanvisningar.pdf 

 

Har du svårt att svara på frågorna i dessa prov, är det viktigt att du tränar på 

frågorna innan du börjar kursen. Här har vi allmänna kunskaper som förutsätts i 

den kurs som du ska läsa. 

Religionshistoria 

Kursen/er: 

• Religionsvetenskap, grundkurs, 30 hp (790G61) 

• Religionshistoria I: En introduktion till judendom, islam, hinduism och 

buddhism, 7.5 hp (790G78) 

• Religionskunskap (1-15 hp), 15 hp (92RE13) 

• Religionskunskap (1-15 hp), 15 hp (93RE19) 

 

Tips: 

• [Mer information kommer] 

Tros- och livsåskådning 

Kursen/er: 

• Religionsvetenskap, grundkurs, 30 hp (790G61) 

• Tros- och livsåskådning I: En introduktion till etik, kristendom och sekulära 

livsåskådningar, 7.5 hp (790G75) 

• Religionskunskap (1-15 hp), 15 hp (92RE13) 

• Religionskunskap (1-15 hp), 15 hp (93RE19) 
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Tips: 

• [Mer information kommer] 

Bibelvetenskap 

Kursen/er: 

• Religionsvetenskap, grundkurs, 30 hp (790G61) 

• Bibelvetenskap I: En introduktion till Bibeln, 7.5 hp (790G39) 

• Religionskunskap (16-30 hp), 15 hp (92RE23) 

• Religionskunskap (16-30 hp), 15 hp (93RE29) 

 

Tips: 

• Läs igenom Första Mosebok, Psalm 23, Jesaja 40, Markusevangeliet, 

Galaterbrevet och Uppenbarelseboken i Bibeln. 

Kristendomens historia 

Kursen/er: 

• Religionsvetenskap, grundkurs, 30 hp (790G61) 

• Kristendomens historia I: En introduktion till kyrkans historia, 7.5 hp 

(790G74) 

• Religionskunskap (16-30 hp), 15 hp (92RE23) 

• Religionskunskap (16-30 hp), 15 hp (93RE29) 

 

Tips: 

• [Mer information kommer] 


