
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. 
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Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 
- redogöra för den jämförande religionsvetenskapens, den religionshistoriska och den
antropologiska forskningshistorien
 
- uppvisa fördjupade kunskaper om centrala begrepp, metoder och teorier inom nämnda
forskningsområden
 
Färdighet och förmåga
 
- problematisera och tillämpa centrala begrepp, metoder och teorier inom nämnda
forskningsområden
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
- göra kritiska bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter inom
forskningsområdet	
 



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. 

 
 

Kursens innehåll Kursen ger en bred översikt över den jämförande religionsvetenskapens, den
religionshistoriska och antropologiska forskningshistorien, där väsentliga forskningsbidrag
läses i originaltexter. Centrala paradigm, teorier och begrepp inom dessa forskningsfält
studeras och diskuteras, där även kritiska synpunkter lyfts fram. Dessutom kommer
studenterna att få fördjupade kunskaper om och träna sig i de metoder som tillämpas inom
dessa fält. En enskild fördjupningsuppgift genomförs.

Undervisning Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminariepresentationer och grupparbeten.
Undervisningen kan ske på engelska. De möjligheter som finns inom informations- och
kommunikationsteknikområdet (IKT) kommer i hög grad att nyttjas.

Förkunskaper 90 hp inom huvudområdet religionsvetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15
högskolepoäng. Vissa närbesläktade huvudområden kan utöver religionsvetenskap bedömas
behörighetsgivande.
Engelska 6

Examinationsform Muntlig och skriftlig.

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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