Humanistiska och teologiska fakulteterna

RHIC13, Religionshistoria: Fördjupningskurs, 7,5
högskolepoäng
History of Religions: Specialisation, 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 utgöra fördjupning i Kandidatprogram i
religionsvetenskap och teologi. Kursen kan ingå i en generell examen på grundnivå
eller avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Religionsvetenskap och teologi med
specialisering i religionshistoria och
religionsbeteendevetenskap

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

Religionshistoria

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för olika former av riter,
• kunna redogöra för ritens roll som identitetsskapande och traditionsförmedlande,
• kunna redogöra för det rituella rummets betydelse,
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Färdighet och förmåga
• kunna analysera det rituella språket,
• kunna analysera relationen mellan utövarnas och forskarnas modeller av riten och
relatera detta till den samhälleliga kontexten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera riters betydelse ur ett genus och etnicitetsperspektiv,
• kunna skilja mellan inomreligiösa och vetenskapliga förklaringsmodeller.

Kursens innehåll
Kursens tema är Levd religion: traditionella och nyskapande ritualer. I kursen fördjupas
studiet av levd religion med fokus på den rituella praktiken, illusterat med hjälp av
riter från olika kontexter, till exempel tempelriter i Asien, moderna gudinneriter, riter
från judendom och islam, ursprungsbefolkningens riter och nyandliga riter. Under
kursen behandlas ritualtexter, riter som traditionsförmedling, ikonografi och
arkitektur, nyskapande av riter i dagens samhälle liksom ritens betydelse för kulturell
och social identitet.

Kursens genomförande
Kursen består främst av självständiga litteraturstudier. Därutöver sker undervisning i
form av föreläsningar och ett slutseminarium.

Kursens examination
Kursen examineras genom en hemtentamen omfattande ca 8-10 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
motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter RHIC11.
3. Kursen utgör delkurs 2 i RHIK03.
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4. 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 RHIC13, Religionshistoria: Fördjupningskurs
Gäller från H16
1601 Fördjupningskurs, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

