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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-02-14 att gälla från och med 201702-14, vårterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Kursen ges som fristående kurs.
Kursen kan ingå i en generell examen på grundnivå eller avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna översiktligt redogöra för gemensamma drag i världsbild och praktik hos ett
urval nyreligiösa rörelser samt för skillnader mellan dessa,
• kunna översiktligt redogöra för framväxten av nyreligiösa rörelser i väst från
1800-talets mitt och framåt, med fokus på de religioner som kursen behandlar,

Färdighet och förmåga
• kunna i skrift resonera kring hur de religiösa grupper som behandlas under
kursen förhåller sig till modernitet,

2/ 4

• kunna kritiskt problematisera och diskutera olika exempel på nyreligiösa rörelsers
historiebruk, samt de mekanismer för identitetsskapande som uttrycks genom
dessa,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna urskilja, jämföra och förhålla sig till inomreligiös och vetenskaplig
terminologi,
• kunna kritiskt och reflekterande värdera olika teorier om nyreligiösa rörelsers
relation till det omgivande samhället samt till politiska och kulturella strömningar
inom detta.

Kursens innehåll
Kursen är en introduktion till nya religiösa rörelser i modern tid, med fokus på rörelser
som åberopar antika anor. Stort utrymme ägnas åt rörelser som finns i Sverige.
I kursen ges en bred överblick över nypaganska och ockulta rörelser i väst från 1800talets mitt och framåt. Kursen behandlar deras framväxt och historiska utveckling
samt deras relation till dagens omgivande samhälle.
I kursen berörs historiebruk och traditionskonstruktioner, och den studerande övas i
att se hur kreativitet kan balanseras med anspråk på traditionalitet i iscensättande av
religiösa praktiker som hämtats ur historiskt och kulturellt avlägsna samhällen.
Fokus är på det empiriska materialet och studiebesök och gästföreläsningar från
utövare kan ingå i kursen.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Kursens examination
Kursen examineras genom en avslutande skriftlig hemtentamen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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3. Ett generellt undantag från kravet på kunskaper i svenska tillämpas på
internationella utbytesstudenter.
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Prov/moment för kursen SASH84, Paganism Revived - The New Religions
of Today
Gäller från V17
1701 Paganism Revived - The New Religions of Today, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

