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Kunskap och förståelse För masterexamen skall studenten

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för
utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som
väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete, och

- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för
utbildningen.

Färdighet och förmåga För masterexamen skall studenten

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap
och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer även med begränsad
information,

- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt
identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med
adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna
tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt
att utvärdera detta arbete,

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella
sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och
diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som
ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings-
och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i
annan kvalificerad verksamhet.
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Värderingsförmåga och
förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra
bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om
etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar,
dess roll i samhället och människors ansvar för hur den
används, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programspecifika mål Efter avslutad masterexamen ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
- redogöra för centrala religionsvetenskapliga och kulturvetenskapliga teorier, deras
omfattning och begränsningar, metoder och aktörer/arenor
- visa fördjupad metodkunskap, särskild inom vald inriktning, samt god förtrogenhet med
problem rörande aktuell religionsvetenskaplig och kulturvetenskaplig forskning
- redogöra för fördjupade empiriska kunskaper inom ett religionsområde

Färdighet och förmåga
- självständigt kunna identifiera och formulera religionsvetenskapligt relevanta problem- och
frågeställningar
- självständigt avgränsa, utforma och utföra en forskningsuppgift med relevans inom
inriktningen och den valda problemställningen
- syntetisera religionsvetenskaplig och kulturvetenskaplig kunskap från olika områden och
visa hur sådan kunskap kan vara relevant ur ett samhällsperspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till religionsvetenskap och kulturvetenskap
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbetet
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
människors ansvar för hur den används
- visa förmåga att ta ansvar för sin kunskapsutveckling och för sin roll i samhällsutveckling

Innehåll och upplägg Programmet ger studenten förmåga att självständigt, kritiskt och professionellt arbeta med
kulturvetenskapliga och religionsvetenskapliga frågeställningar inom olika yrkessektorer i
samhället. Programmet ger färdigheter som har relevans för ett yrkesliv långt utanför det
specifikt religionsvetenskapliga fältet. Men även den specifikt religionsvetenskapliga
kompetensen öppnar upp för arbeten inom en rad olika sektorer i samhället: skola,
utbildning, forskning, offentlig kultur, bistånd, journalistik, integration och socialt arbete.
Programmet ger fördjupade och kompletterande kunskaper till yrkesutbildningar inom dessa
områden och utgör därmed en god grund för karriärmöjligheter i såväl Sverige som
utomlands. Vidare ger det studenten erfarenhet av att syntetisera religionsvetenskaplig och
kulturvetenskaplig kunskap och att självständigt organisera och genomföra ett
forskningsprojekt. Programmet ger behörighet till forskarutbildning och utgör, genom sin
teoretiska och metodorienterade profil en stabil grund för en fortsatt akademisk karriär.

Programmets målsättning är att ge den studerande förståelse för hur religioner och kulturer
påverkar och har påverkat samhällen och individer. Programmet, som består av fyra valbara
inriktningar inom
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huvudområdet med en genomgående integrering av det religionsdidaktiska perspektivet, är
tänkt att stärka och bidra till förståelsen av de processer som formar människor
självförståelse, kulturella förståelseramar och förhållandet till religion och värderingar. Den
studerande förväntas efter studierna kunna förstå, värdera och analysera både kultur- och
religionsvetenskapliga frågeställningar och fenomen på ett sådant sätt att det bidrar till
samhällsutvecklingen. Den studerande förväntas också kunna vägleda i frågor som rör
religion och kultur i form av kultur- och religionsmöten.

Schematisk översikt över kurser inom masterutbildning i religionsvetenskap

Termin 1 (gemensamma kurser 30 hp)
1. Introduktion; Religionsvetenskap idag (7,5 hp)
2. Kulturvetenskapliga perspektiv på religion (7,5  hp)
3. Beteendevetenskapliga perspektiv på religion (7,5 hp)
4. Historiska och antropologiska perspektiv på religion (7,5 hp)

Termin 2 (fyra valbara inriktningar 30 hp, två kurser inom fördjupningen)
Fördjupning 1, Miljö, hälsa och arbetsliv
Fördjupning 2, Holistiskt ledarskap
Fördjupning 3, Religionens plats i det postsekulära samhället
Fördjupning 4, Religion och folktro i historia och nutid
5. Fördjupningskurs I (15 hp)
6. Fördjupningskurs II (15 hp)

Termin 3
Fördjupning 1,2,3,4
7. Fördjupningskurs III (15 hp)
8. Didaktiska perspektiv på religion och kultur (15 hp) (gemensam kurs)

Termin 4
9. Masteruppsats i religionsvetenskap, 30 hp (gemensam kurs)

Examensbenämning Masterexamen

Huvudområde Religionsvetenskap

Förkunskaper - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng
- 90 högskolepoäng inom huvudområdet religionsvetenskap*

*Vissa närbesläktade huvudområden kan, utöver religionsvetenskap, bedömas
behörighetsgivande

Studentinflytande Utbildningsråd ska knytas till utbildningsprogrammet. Utbildningsledaren ska ingå i rådet
och
vara ordförande och sammankallande. Utbildningsrådets syfte är att ge studenter och
företrädare för yrkesliv/samhälle inflytande över utbildningsprogrammen.

Programstudenterna ska årligen ges möjlighet att lämna synpunkter på
utbildningsprogrammet genom en programutvärdering. Programutvärderingen ska ske genom
användandet av högskolegemensamt utvärderingsverktyg. Sammanställning av
utvärderingsresultatet ska lämnas till Utbildnings- och forskningsnämnden.

Kurser inom programmet

 4Sida 3 av



Period Kurskod Kursnamn Fördjupning Poäng Område

Årskurs 1

1:1 RVA000 7,5 hpA1N ReligionsvetenskapReligionsvetenskap idag

1:1 RVA001 7,5 hpA1N ReligionsvetenskapKulturvetenskapliga perspektiv på
religion

1:2 RVA003 7,5 hpA1N ReligionsvetenskapHistoriska och antropologiska
perspektiv på religion

1:2 RVA002 7,5 hpA1N ReligionsvetenskapBeteendevetenskapliga perspektiv
på religion

1:3 RVA006 15 hpA1N ReligionsvetenskapPostsekularitet och religionens
förändrade kulturella villkor

1:3 RVA007 15 hpA1N ReligionsvetenskapReligion, makt och våld

1:3 RVA004 15 hpA1N ReligionsvetenskapHälsans existentiella dimensioner

1:3 RVA009 15 hpA1N ReligionsvetenskapLedarskap - individ, samhälle,
kultur och religion

1:4 RVA005 15 hpA1N ReligionsvetenskapStödjande miljöer: yttre och inre
rum

1:4 RVA010 15 hpA1N ReligionsvetenskapLedarskap, offentlig miljö och
religion

1:4 RVA008 15 hpA1N ReligionsvetenskapReligion och andlighet i samtiden

1:4 RVA011 15 hpA1N ReligionsvetenskapVikingatidens religion, samhälle
och språk

Period Kurskod Kursnamn Fördjupning Poäng Område

Årskurs 2

2:1 RVA015 15 hpA1F ReligionsvetenskapReligion och folklig tro i
afrikanska och europeiska
traditioner

2:1 RVA013 15 hpA1F ReligionsvetenskapLedarskap i internationell kontext

2:1 RVA012 15 hpA1F ReligionsvetenskapFramtidens miljö, hälsa och
arbetsliv

2:1 RVA014 15 hpA1F ReligionsvetenskapAteismen i historia och nutida
samhällsliv

2:2 RVA016 15 hpA1F ReligionsvetenskapDidaktiska perspektiv på religion
och kultur

2:3 RVA800 30 hpA2E ReligionsvetenskapMasteruppsats i
religionsvetenskap
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http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA000&lang=sv&revisionId=3452
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA001&lang=sv&revisionId=3453
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA001&lang=sv&revisionId=3453
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA003&lang=sv&revisionId=3455
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA003&lang=sv&revisionId=3455
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA002&lang=sv&revisionId=3454
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA002&lang=sv&revisionId=3454
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA006&lang=sv&revisionId=3497
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA006&lang=sv&revisionId=3497
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA007&lang=sv&revisionId=3499
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA004&lang=sv&revisionId=3492
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA009&lang=sv&revisionId=3495
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA009&lang=sv&revisionId=3495
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA005&lang=sv&revisionId=3494
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA005&lang=sv&revisionId=3494
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA010&lang=sv&revisionId=3496
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA010&lang=sv&revisionId=3496
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA008&lang=sv&revisionId=3498
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA011&lang=sv&revisionId=3500
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA011&lang=sv&revisionId=3500
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA015&lang=sv&revisionId=4143
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA015&lang=sv&revisionId=4143
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA015&lang=sv&revisionId=4143
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA013&lang=sv&revisionId=4141
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA012&lang=sv&revisionId=4140
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA012&lang=sv&revisionId=4140
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA014&lang=sv&revisionId=4142
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA014&lang=sv&revisionId=4142
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA016&lang=sv&revisionId=4144
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA016&lang=sv&revisionId=4144
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA800&lang=sv&revisionId=4130
http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=RVA800&lang=sv&revisionId=4130

