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Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
- uppvisa fördjupade kunskaper inom ett nutidsorienterat religionsvetenskapligt delområde
- visa insikt i aktuella forskningsfrågor inom kursens vetenskapliga fält
- visa fördjupad metodkunskap
Färdighet och förmåga
- vetenskapligt analysera interaktionen mellan religion och kultur i nutiden
- visa prov på fördjupade färdigheter i att tillämpa kvantitativa och kvalitativa metoder på
relevant problematik
- självständigt identifiera och definiera avgränsade religionsvetenskapliga forskningsfrågor
- planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter
- självständigt tillämpa religionsvetenskapliga teorier
- behandla och ingående diskutera tidigare forskning med relevans för en specifik
frågeställning

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

- integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser även med
begränsad information
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser och de
argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
- kritiskt granska en akademisk uppsats samt förmedla dessa synpunkter på ett strukturerat
och konstruktivt sätt
- kritiskt granska religionsvetenskaplig forskning
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller annan
kvalificerad verksamhet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- urskilja och ta ställning till etiska frågeställningar både i komplexa interkulturella och
interreligiösa sammanhang
- visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
- visa fördjupad medvetenhet om värderingars betydelse för samhällets utveckling.
- visa en utvecklad förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för
sin kunskapsutveckling
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
människors ansvar för hur den används

Kursens innehåll

Moment 1 (0010), Omvärldsanalys, 7,5 hp
Inom momentet får studenten tillägna sig fördjupade kunskaper om olika vetenskapliga
metoder lämpade för omvärldsanalys. Kvantitativa, kvalitativa och konstruktivistiska
forskningsmetoder blir föremål för särskilt studium. I momentet ingår också att på ett
teoretiskt plan tillägna sig kunskaper om hur man skriver uppsats med hög vetenskaplig
kvalitet.
Moment 2-8 (0020-0026), Fördjupning, 7,5 hp
I momentet ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom ett särskilt tema och rymmer
valbara fördjupningskurser. Ett av de i momentet ingående litteraturpaketen väljs. Detta paket
kan antingen behandla ett helt nytt område i förhållande till valet från C-kursen eller bestå i en
fördjupning av ett litteraturpaket från C-kursen.
Moment 9 (0030), Examensarbete, 15 hp
Inom momentet skrivs ett examensarbete om ett aktuellt religionsvetenskapligt problem. I
momentet ligger även att opponera på en annan students arbete.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning

Förkunskaper

Svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk
högskoleutbildning på grundnivå.
Religionsvetenskap (1-30), Religionsvetenskap (31-60) 30 hp och Religionsvetenskap med
inriktning mot kultur och identitet (61-90) 30 hp eller motsvarande.

Examinationsform

Tentamina, skriftliga seminarieuppgifter samt försvar av och opposition på uppsats

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Omvärldsanalys

7,5 hp

Betyg: AF

0020 Ateism och modernitet 1

7,5 hp

Betyg: AF

Sida 2
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

0021 Ateism och modernitet 2

7,5 hp

Betyg: AF

0022 Modern gnosticism

7,5 hp

Betyg: AF

0023

7,5 hp

Betyg: AF

0024 Religion och politik

7,5 hp

Betyg: AF

0025 Världsbilder och värdekartor,

7,5 hp

Betyg: AF

0026 Postmodern teologi

7,5 hp

Betyg: AF

0030 Uppsats

15 hp

Betyg: AF

New Age

Sida 3
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

