Humanistiska och teologiska fakulteterna

CTRR23, Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Religious Studies and Theology: Method Course - Second Cycle, 15
credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-11-28 att gälla från och med
2012-11-28, vårterminen 2013.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen ingår som obligatorisk kurs i Masterprogram i
religionsvetenskap och teologi. Kursen kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Normalt ges kursen på svenska men kan även komma att ges på engelska.
Huvudområde

Fördjupning

Religionsvetenskap och teologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva och diskutera allmänna metodologiska och teoretiska frågor
relevanta för teologi och religionsvetenskap,
• kunna redogöra för på vilket sätt och varför man väljer en metod för en viss
forskningsfråga och för hur valet påverkar forskningsprocessen och dess resultat,

Färdighet och förmåga
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• självständigt kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka den information som är
relevant för det valda ämnet och dess underdiscipliner,
• kunna relatera till relevanta metoder och teoribildningar för att besvara en
problemformulering,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna relatera och värdera sin analys i relation till ämnets vetenskapshistoriska
kontext och aktuell internationell debatt,
• utifrån en empirisk och teoretisk förståelse kunna kritiskt förhålla sig till en
begränsad vetenskaplig frågeställning,
• kunna värdera och förhålla sig till centrala perspektiv i aktuell debatt inom en av
ämnets underdiscipliner.

Kursens innehåll
Kursen består av tre delar. Den första delen är en gemensam del där man behandlar
allmänna frågor om akademiskt skrivande, argumentation och vetenskapsteori samt
får en överblick över metoder som används i teologi och religionsvetenskap. Den
andra är en del där studenterna deltar i grupper i sina metodologiska inriktningar och
genom föreläsningar och övningar lär sig i detalj om sina teorier. Den tredje delen
utgörs av individuellt arbete eller smågruppsarbete, företrädesvis under ledning av
masteruppsatsens handledare. Där använder den studerande speciallitteratur samt gör
övningar på sitt eget primära källmaterial.
Kursen består av följande delkurser:
1. Akademiskt skrivande, argumentation och vetenskapsteori, 5 hp,
2. Specialiserad metodkurs, 5 hp,
3. Övningsgrupper/individuella övningar, 5 hp.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och cirka 5 obligatoriska
seminarier. Frånvaro från seminarierna kompenseras med skriftlig uppgift enligt
lärares anvisningar.

Kursens examination
Examination på kursen sker enligt följande:
Delkurs 1 examineras genom hemtentamen.
Delkurs 2 examineras löpande genom skriftlig och muntlig examination i samband
med de obligatoriska seminarierna.
Delkurs 3 examineras genom att studenten författar och, om det finns en
övningsgrupp, presenterar tre övningsuppgifter om vardera ca 5 sidor.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
tentamensmoment. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl
godkänd på minst två av delarna samt betyget godkänd på resterande del.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i valfritt ämne.

Övrigt
1. 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.
2. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
3. Delkursernas namn på engelska:

1. Academic Writing, Argumentation and Theory of Science,
2. Specialised Methodology,
3. Group/Individual Exercises.
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Prov/moment för kursen CTRR23, Religionsvetenskap och teologi:
Metodkurs - avancerad nivå
Gäller från V13
1201 Akademiskt skrivande, argumentation och vetenskapsteori, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1202 Specialiserad metodkurs, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1203 Övningsgrupper/individuella övningar, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

