Humanistiska och teologiska fakulteterna

RHBC13, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap:
Metodkurs, 7,5 högskolepoäng
History of Religions and Religious Behavioural Science: Method
Course, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-05-23 att gälla från och med 201608-29, höstterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i Kandidatprogram i
religionsvetenskap och teologi. Kursen kan ingå i en generell examen på grundnivå
eller avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Religionshistoria

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Religionsvetenskap och teologi med
specialisering i religionshistoria och
religionsbeteendevetenskap

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten

Kunskap och förståelse
• strukturerat kunna redogöra för de viktigaste metoderna för material- och
datainsamling inom det religionsvetenskapliga området,
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Färdighet och förmåga
• självständigt och kritiskt kunna tolka resultat vunna ur olika religionsvetenskapliga
metoder och kunna presentera dessa i tal och skrift,
• kunna urskilja, formulera och ur olika perspektiv diskutera vetenskapliga problem
utifrån olika metodtraditioner,
• självständigt kunna välja och tillämpa passande metoder till en undersökning
under givna former,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera den kunskap som religionsvetenskapen producerar liksom
forskarens ansvar för hur denna kunskap används.

Kursens innehåll
I kursen ges en orientering om och övning i tillämpning av metoder som används
inom religionsbeteendevetenskaplig, filologisk och religionsantropologisk forskning.
Den studerande ges också fördjupad övning inom några av dessa metodområden. I
kursen tränas förmåga till medvetenhet om metoders betydelse, forskningsetiska
frågor och valet av metod för en given forskningsuppgift.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier under vilka studenterna
förutsätts delta aktivt med redovisningar samt i diskussioner.

Kursens examination
Examination sker genom en hemtenta på ca 15 sidor.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap:
Fortsättningskurs (RHBB03) samt Religionshistoria: Fortsättningskurs (RHIB13) eller
Islamologi: Fortsättningskurs (ISLB13) eller Judaistik: Fortsättningskurs (JUDB13) eller
Religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs (RBVB13) eller motsvarande
kunskaper.
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Övrigt
1.
2.
3.
4.

Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
Kursen ersätter RHBC11.
Kursen ingår som del i kurserna ISLK03, JUDK03, RBVK03, RHIK03.
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.

4/ 4

Prov/moment för kursen RHBC13, Religionshistoria och
religionsbeteendevetenskap: Metodkurs
Gäller från H16
1601 Metodkurs, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

