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KURSBESKRIVNING 

I samarbete med Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs 

universitet arrangerar CTR en religionsvetenskaplig fältarbetskurs där studenterna 

kan förlägga delar av studierna till norra Indien. Kursen är uppdelad i två moment 

där studenterna först i Sverige fördjupar sig i relevant teori och metod (5 hp) för 

religionsvetenskapligt fältarbete och förbereder ett mindre empiriskt projekt. Det 

andra momentet är ett mindre fältarbete (10 hp) där studenterna under cirka fem 

veckor genomför projektet och sedan redovisar detta i en självständig fältrapport. 

Syftet med kursen är att lära forskningsmetoder och teorier genom att utföra ett 

fältarbetsprojekt i en levande religiös miljö och kritiskt analysera och reflektera 

kring de etnografiska iakttagelserna. 

Kursen är primärt för studenter på fördjupnings- och avancerad nivå och är 

öppen för studenter från alla ämnen och fakulteter som vill lära 

religionsvetenskapligt fältarbete genom teoretiska och praktiska övningar. 

Studenterna kan även förlägga sitt fältarbete på andra platser än Indien men då 

utan lärarledning.  

Kursens första teori- och metoddel i Sverige består av undervisning och 

övningar från vecka 4 till vecka 10. För studenter som ämnar genomföra sitt 

fältarbete i Indien kommer det även organiseras obligatoriska planeringsmöten 

med praktisk information och förberedelse inför fältarbetet. Examinationen för 

detta kursmoment består av en projektplan för fältarbetet som integrerar 

kurslitteratur och inlämnas senast den 11 mars. 

Kursens andra och praktiska moment utförs mellan vecka 11 och vecka 16 då 

studenterna genomför sina fältarbeten. Examinationen för denna kursdel består av 

en fältrapport som gemensamt diskuteras under ett helgdagsseminarium den 27 

maj och inlämnas i reviderad slutversion senast den 3 juni.  
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FÄLTARBETE I INDIEN 

vecka 11 - 16 

 

Syftet med den religionsvetenskapliga fältkursen är att studenter lär 

fältarbetsmetoder och teorier genom erfarenhetsbaserad undervisning och ett 

riktigt empiriskt fältarbete som kan förläggas till Indien under vårterminen 2011. 

Kursdeltagarna ska under det första kursmomentet utforma en plan och förbereda 

ett mindre forskningsprojekt om någon aspekt av indisk religion, kultur eller 

tradition sedan utförs individuellt eller i grupp under fältresan i Indien. Detta 

arbete ska innehålla teoretisk bakgrund, frågeställningar, syfte, 

problemformulering, metodiskt tillvägagångssätt och hypoteser som sedan prövas 

under fältarbetet. För dem som planerar att skriva ett examensarbete med 

inriktning på Indiska religioner finns det också möjlighet att påbörja arbetet med 

detta genom att exempelvis samla in empiriskt material. 

 

Fältresan i Indien genomförs mellan vecka 11 och vecka 16 under vårterminen 2011. 

Vi flyger gemensamt från Köpenhamn till New Delhi och åker sedan direkt vidare 

till Amritsar i delstaten Punjab där stannar vi i cirka 4 dygn och deltar i 

föreläsningar om olika aspekter av Indien, främst sikhernas kultur, religion och 

historia. Därefter reser vi med expresståg till Varanasi (även kallad Benares och 
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Kashi) i delstaten Uttar Pradesh som är en av Indiens heligaste pilgrimsstäder och 

kommer vara vår huvudstation under fältresan. Här finns flertalet indiska religiösa 

traditioner – olika former av hinduism, buddhism, jainism, sikhism, islam, 

judendom och kristendom – representerade liksom olika kulturella och lingvistiska 

traditioner. På plats i Varanasi kommer både svenska och lokala handledare hjälpa 

kursdeltagarna att komma i kontakt med informanter och introducera dem till 

institutioner och platser som är viktiga för att genomföra fältarbetet.  

 

Kursmomentet innehåller även inläsning av litteratur om lokal religion och kultur 

samt undervisning och exkursioner tillsammans med indiska forskare och lärare 

från bland annat Benares Hindu University. För intresserade finns också möjlighet 

att göra mindre studieutflykter till olika kulturella platser angränsande till 

Varanasi, som exempelvis Bodh Gaya i den angränsande delstaten Bihar där 

Siddhartha Gautama enligt traditionen fick sin upplysning och blev Buddhan.  

 

 

Sarnath utanför Varanasi                  Harimandir Sahib (det Gyllene templet) i Amritsar     

 

Resan är preliminärt beräknad att kosta ca 15000 SEK per deltagare, vilket 

inkluderar internationell flygresa, inrikesresor och logi i Indien, samt kostnader för 

vissa gemensamma programpunkter.  
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Du gör en intresseanmälan genom att senast den 15 oktober anmäla dig till kursen 

REV C10 vid Lunds universitet (kurskod LU-78152). Samtidigt skickar du ett mail 

till Kristina.Myrvold@teol.lu.se (ange Fältkurs Indien i rubriken) för att anmäla dig 

till fältresan i Indien och få information om kommande förberedelsemöten. De som 

registrerat sig för fältresan kommer att kallas till ett första informationsmöte i 

början av november. 

 

Observera att antalet deltagare på fältresan i Indien är av praktiska skäl begränsat. 

Tillsammans kan institutionerna vid Lunds respektive Göteborgs universitet inte ta 

emot fler än 30 personer. Det är därför viktigt att vi så fort som möjligt får 

information om vilka som vill resa till Indien och vilka som planerar att utföra 

fältarbetet i Sverige eller annorstädes.  

 

Välkommen till en spännande kurs och fältresa! 

 

För mer information om den religionsvetenskapliga fältkursen och fältresan till 

Indien via Lunds universitet, vänligen kontakta:  

 

Kristina Myrvold – Kristina.Myrvold@teol.lu.se 

Jurgen Offermanns – Jurgen.Offermanns@teol.lu.se 

Pierre Wiktorin – Pierre.Wiktorin@teol.lu.se  

 

Kontaktpersoner vid Göteborgs universitet: 

 

Daniel Andersson – daniel.andersson@rel.gu.se  

Clemens Cavallin – clemens.cavallin@rel.gu.se  

Åke Sander – aake.sander@rel.gu.se  
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PRAKTISK INFORMATION 

 

Under kursens informations- och planeringsmöte kommer vi gemensamt gå igenom 

de praktiska detaljerna inför fältresan i Indien. Några punkter som bör nämnas och 

förberedas i god tid är finansiering, boende, visum, vaccinationer och försäkringar.   

 

Finansiering 

Varje student betalar för sina egna kostnader för fältresan i Indien (ca 15 000 kr). 

Det finns möjlighet att söka extra studielån (ett sk. merkostnadslån) från CSN för att 

täcka resekostnaden då studierna utomlands omfattar fem veckor. Deltagare 

uppmanas att tidigt söka stipendier för fältresan. Några nyttiga länkar är 

exempelvis: 

portal.adm.lu.se/portlets/stipendier  

www.stipendier.nu  

www.stipendier.se  

www.omstipendium.se  

 

Boende 

För att hålla kostnaderna nere kommer boendet vara indisk medelstandard med 

toalett och dusch på rummet. Indien moderniseras snabbt och äldre tiders 

fakirhotell är på de flesta ställen ett minne blott, men vissa ”obekvämligheter” får 

man räkna med. På de flesta hotell finns det telefon och möjlighet att låsa in 

värdesaker. Det finns god tillgång till Internet och cyberkaféer.  

 

Visum  

Det är viktigt att söka visum i god tid! Under planeringsmötena kommer ni att få 

hjälp med visumansökan. För att ansöka om turistvisum behövs följande: 

1. Ett helt och giltigt pass (minst 6 månader från viseringsdatum)  

2. Korrekt ifylld, utskriven och påskriven visumansökan  
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3. Passfoto i färg fastsatt på ansökan  

4. Kvitto på betalning av visumavgiften som bifogas ansökan  

5. Kopia på bokningsbekräftelse/flygbiljett. 

 

Tänk på att numera gäller tvåmånadersregeln för visum vilket innebär att 60 dagar 

måste passera mellan utresa och ny inresa i Indien. Med andra ord har du varit i 

Indien inom 2 månader före vår fältresa i mars får du inte resa in i landet. 
 

Turistvisum för svenska medborgare kostar 440 SEK plus en administrativ avgift på 

212 SEK. Ansökan om visum skickas till: Indian Visa Application Centre (IVAC /TT 

Services) Olof Palmes Gata 23, 111 35 Stockholm.  

För mer information: www.ttservices.se  

  

Vaccinationer 

Det är viktigt att i god tid kontakta någon vaccinationscentral för vaccinationer. 

Inför resan kan det vara bra att kontrollera sitt grundskydd, dvs att du är 

vaccinerad mot difteri, stelkramp och polio. För vuxna resenärer till Indien 

rekommenderas ett vaccinationsskydd mot följande sjukdomar: Hepatit A, Heptatit 

B, Kolera, Tyfoid, Japansk B-encefalit, och Rabies. 

För mer information: 

www.resemedicin.com 

www.vaccination.nu  

 

Försäkring 

Din vanliga hemförsäkring brukar täcka kostnader vid skada utomlands i 45 dagar.  

Eftersom vi kommer vara i Indien under fem veckor ger hemförsäkringen 

reseskydd under vistelsen. Men kolla gärna upp dina försäkringar i god tid så att 

du har ett skydd.  


