Kurskod

RV 101

Kursbenämning,
svenska
Kursbenämning,
engelska
Kursens
högskolepoäng (hp)
Inriktning

Introduktion till religionsvetenskap och religionsbeteendevetenskap

Kurskategori

Obligatorisk programkurs. Kan också läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå, G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, samt särskild behörighet i historia och
samhällskunskap.

Syfte

Syftet med delkursen är att studenten ska tillägna sig en metodologisk och
teoretisk bas för att kunna analysera och jämföra religiösa föreställningar och
handlingar ur historiska, systematiska och genusteoretiska perspektiv.
Ett ytterligare syfte är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper
inom religionsbeteendevetenskapens ämnen, religionssociologi och
religionspsykologi samt en orientering om beteendevetenskapliga metoder.

Förväntade
studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
 identifiera modeller för relationen mellan religionsvetenskap och teologi.
 redogöra för några vetenskapliga teorier och metoder som används inom
religionshistorisk och religionsfenomenologisk forskning
 beskriva några religionssociologiska teorier och metoder
 beskriva vissa religionspsykologiska begrepp och teorier.

Moment

a.
b.
c.
d.

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Föreläsningar, seminarieövningar och redovisningar

Introduction to religious studies and the science of religious behavior
7,5 hp
Religionsvetenskap

Relationen mellan religionsvetenskap och teologi.
Religionshistoria och religionsfenomenologi, grundbegrepp och metoder
Introduktion till religionssociologi
Introduktion till religionspsykologi

Moment a:
Grenholm, Carl-Henrik, Att förstå religion: Metoder för teologisk forskning, 2006.
s. 11-128, 153-198, 277-306.
(190 s.)
Moment b:
Gilhus, Ingvild Saelid & Lisbeth Mikaelsson, Nya perspektiv på religion. Natur och
kultur 2003. s. 17-250.
(240 s.)
Moment c:
Grenholm, Carl-Henrik, Att förstå religion: Metoder för . . , 2006, s. 129-152. (23 s.)
Lövheim, Mia & Magdalena Nordin (red): Sociologiska perspektiv på religion i
Sverige. Gleerups 2015. (150 sid.)
Moment d:
Geels/Wikström. Den religiösa människan. 2012/2017. För tredje upplagan 2012 läses
sid 19-208, 283-297 alternativt för fjärde upplagan 2017 läses sid. 15-202, 275-293.

Betygsgrader

Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U)

Betygskriterier

För betyget godkänd krävs att studenten visar:
 en översiktlig förståelse av viktiga teorier och metoder.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att studenten kan:
 integrera relevanta fakta och idéer till meningsfulla strukturer;
självständigt argumentera och värdera religionsvetenskapliga teorier

Examination

Kursen examineras genom skriftliga tentamina.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt

Särskild information För att betyget Väl godkänd skall kunna erhållas krävs förutom ovan angivna
innehållsliga kriterier att hemtentan inlämnas inom överenskommen tid.
Komplettering tillämpas vid underkänd examinatorisk inlämningsuppgift. Vid
komplettering kan betyget högst bli Godkänd.
Kursplanen
fastställd
Kursplanen gäller
från
Datum: 2018-11-07/KL

2010-02-25, reviderad den 2017-10-19.
2019-01-01

