
Betygskriterier 
RHIB36 Religionshistoria: Religionsantropologi 
 

Kursmål G VG 
kunna redogöra för några 
centrala grundläggande 
religionsantropologiska teorier 
och metoder 

kunna översiktligt redogöra 
för några centrala 
grundläggande 
religionsantropologiska teorier 
och metoder 

kunna redogöra för några 
centrala grundläggande 
religionsantropologiska teorier 
och metoder och relatera dessa 
till varandra 

kunna redogöra för symbolers, 
kosmologiers, myters och 
riters roll i såväl det 
ceremoniella livet som i 
vardagen 

kunna beskriva symbolers, 
kosmologiers, myters och 
riters roll i såväl det 
ceremoniella livet som i 
vardagen 

kunna beskriva och 
problematisera symbolers, 
kosmologiers, myters och 
riters roll i såväl det 
ceremoniella livet som i 
vardagen 

kunna redogöra för några 
klassiska 
religionsantropologiska 
fenomen som besatthet, 
häxkraft, schamanism, 
animism 

kunna redovisa några klassiska 
religionsantropologiska 
fenomen som besatthet, 
häxkraft, schamanism, 
animism 

kunna visa på komplexiteten i 
några klassiska 
religionsantropologiska 
fenomen som besatthet, 
häxkraft, schamanism, 
animism 

kunna utifrån 
religionsantropologiska 
fältarbeten visa på religioners 
inbäddning i skilda kulturella 
kontexter 

kunna utifrån 
religionsantropologiska 
fältarbeten beskriva religioners 
inbäddning i skilda kulturella 
kontexter 

kunna utifrån 
religionsantropologiska 
fältarbeten problematisera 
religioners inbäddning i skilda 
kulturella kontexter 

kunna redovisa 
fältarbetsmetodikens 
problemområden 

kunna beskriva 
fältarbetsmetodikens 
problemområden 

kunna redovisa och reflektera 
över fältarbetsmetodikens 
problemområden 

kunna värdera frågor som rör 
makt, genus eller etnicitet 
inom området 
religionsantropologi 

kunna identifiera några 
grundläggande frågor som rör 
makt, genus eller etnicitet 
inom området 
religionsantropologi 

kunna föra en fördjupande 
och problematiserande 
diskusson om frågor som rör 
makt, genus eller etnicitet 
inom området 
religionsantropologi, 

kunna värdera 
självreflexionens betydelse för 
de religionsantropologiska 
studierna 

kunna redovisa medvetenhet 
om sin egen roll i tillägnandet 
och tolkningar av 
kunskapsinhämtandet i de 
religionsantropologiska 
studierna 

kunna redovisa medvetenhet 
om sin egen roll i tillägnandet 
och tolkningar av 
kunskapsinhämtandet i de 
religionsantropologiska 
studierna 

 



Kursmålen examineras genom en hemtenta. För betyget G krävs att studenten i god språklig form i sina 
svar besvarar de frågor som ställs. För betyget VG krävs att studenten i en välskriven text i sina svar 
problematiserar de frågor som ställs samt visar på komplexiteten i det material som behandlas. 
Betygskriterierna för de olika kursmålen ska inte uppfattas som en detaljerad mall för att räkna ut betyg 
utan snarare som en fingervisning om vad som tas hänsyn till när en sammanfattande, holistisk bedömning 
av hela tentan ska göras.     
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