Humanistiska och teologiska fakulteterna

RHIB36, Religionshistoria: Religionsantropologi - ritual, myt,
symbol, 7,5 högskolepoäng
History of Religions: Anthropology of Religions - Ritual, Myth,
Symbol, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-12-10 att gälla från och med 201601-18, vårterminen 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 såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Religionshistoria

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Religionsvetenskap och teologi med
specialisering i religionshistoria och
religionsbeteendevetenskap

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för några centrala grundläggande religionsantropologiska
teorier och metoder,
• kunna redogöra för symbolers, kosmologiers, myters och riters roll i såväl det
ceremoniella livet som i vardagen,
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• kunna redogöra för några klassiska religionsantropologiska fenomen som
besatthet, häxkraft, schamanism och animism,

Färdighet och förmåga
• kunna utifrån religionsantropologiska fältarbeten beskriva religioners inbäddning
i skilda kulturella kontexter,
• kunna reflektera över och redovisa fältarbetsmetodikens problemområden,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna granska och analysera frågor som rör makt, genus eller etnicitet inom
området religionsantropologi,
• kunna värdera självreflexionens betydelse för de religionsantropologiska
studierna.

Kursens innehåll
I kursen diskuteras religionsantropologiska teorier och metoder för att se hur det vi
benämner religion i olika kulturella kontexter kan studeras och analyseras. Kursen
sätter därmed in religionsutövandet i både globala och lokala miljöer. Studiet av
religiöst liv såsom det dokumenteras genom antropologiskt fältarbete är centralt för
kursen. Fenomen som schamanism, häxkraft och besatthet diskuteras med hjälp av
fallstudier som hämtas från fältarbeten och sätts därmed in i kulturella miljöer. Vidare
granskas den roll symboler, kosmologier, myter och ritualer spelar i det ceremoniella
livet och vardagen. Viktiga frågor som ställs är varför människor ägnar sig åt riter och
hur riter har förändrats i det moderna och individinriktade samhället.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och seminariediskussioner. Obligatorisk
närvaro krävs vid ett seminarium där de studerande, i grupp eller enskilt, genomför en
muntlig redovisning. Frånvaro från detta seminarium kompenseras med skriftlig
uppgift enligt lärares anvisning.

Kursens examination
Kursen tenteras genom en avslutande skriftlig hemuppgift.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 30 hp studier inom humaniora, samhällsvetenskap eller
juridik.

Övrigt
1.
2.
3.
4.

Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
Kursen utgör delkurs 1 i RHIB13.
Kursen ersätter RHIB25.
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.
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Prov/moment för kursen RHIB36, Religionshistoria: Religionsantropologi ritual, myt, symbol
Gäller från V16
1501 Religionsantropologi - ritual, myt, symbol, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

