Humanistiska och teologiska fakulteterna

RHIB73, Religionshistoria: Ockultism, magi och hemliga
sällskap, 7,5 högskolepoäng
History of Religions: Occultism, Magic and Secret Societies, 7.5
credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2018-02-27 att gälla från och med 201806-04, vårterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Ämne: Religionshistoria
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i en generell examen på grundnivå
eller avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för ockultismens utveckling från 1800-talets mitt fram till idag,
• kunna diskutera hur ockultismen har samspelat med och påverkat samhället,
• kunna redogöra för de viktigaste ockulta organisationerna, deras bärande idéer
och praktiker,
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Färdighet och förmåga
• kunna jämföra och analysera samtida och historiskt ockult material utifrån
religionsvetenskapliga frågeställningar och teoretiska infallsvinklar,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna problematisera olika religionsvetenskapliga historieskrivningar och
begreppsdefinitioner,
• kunna diskutera och värdera ockultimens historiska utveckling i relation till klass
och genus.

Kursens innehåll
I kursen behandlas ockultismen, ett paraplybegrepp för esoteriskt influerade rörelser i
modern tid. Under kursen presenteras ockultismens utveckling från 1800-talets mitt
fram till idag. Vidare redogörs för inflytelserika ockulta organisationer, samt deras
bärande idéer och praktiker. Ockultismens relation till det moderna samhället, konst
och populärkultur, politik och genus, samt dess historiebruk och dess relation till
vetenskapen analyseras.

Kursens genomförande
På kursen sker undervisning i form av föreläsningar och seminarier.

Kursens examination
Kursen examineras genom en hemtentamen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 30 hp studier.

Övrigt
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1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
3. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och
informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen RHIB73, Religionshistoria: Ockultism, magi och
hemliga sällskap
Gäller från V18
1801 Religionshistoria: Ockultism, magi och hemliga sällskap, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

