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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
1001

Benämning
Västerländsk esoterism

Högskolepoäng
5

Kursens innehåll

Inom religionshistorien har västerländsk esoterism vuxit fram som ett nytt forskningsfält. Västerländsk
esoterism spänner över områden som kabbala, alkemi, rosenkreutzar-rörelsen, frimureriet, 1800-talets
ockultism och samtidsfenomen som Wicca och New Age. Kursen syftar till att ge en historisk beskrivning av
den västerländska esoterismen från renässansen till idag, samt redogör för forskningen inom området.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs har studenten visat sin förmåga att:
- beskriva grunddragen i den västerländska esoterismens historia från renässansen till idag,
- beskriva forskningsläget, definitioner, avgränsningar och problem,
- redogöra för centrala tankegångar, motiv och teorier, liksom dessas inflytande på andra områden såsom
konst och vetenskap.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt inlämningsuppgifter. Undervisningens form och
omfattning kan anpassas till såväl antalet studenter på kursen som institutionens ekonomiska situation.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras på följande vis: hemskrivning, skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i
seminarier.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
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C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser.
e. Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå fyra
ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd för att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan
härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna enligt
punkt e under Kunskapskontroll och examination.
För överensstämmelser med det tidigare kurssystemet hänvisas till institutionens
studievägledare/studierektor/motsv.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

Med reservation för förändringar.
- Faivre, Antoine, 1994, Access to Western Esotericism. New York, SUNY 369 s.
- Hammer, Olav, 2004, På spaning efter helheten: New Age, en ny folktro?. Stockholm : Wahlström &
Widstrand, 389 s.
- Hanegraff, Wouter J., 1999, "Some Remarks on the Study of Western Esotericism". Artikel som återfinns
på: http://www.esoteric.msu.edu/Hanegraff.html
- Stuckrad, Kocku von, 2005, Western Esotericism: A Brief History of Secret Knowledge. London, Equinox
Publishing, 167 s.
- Versluis, Arthur, "What is Esoteric? Methods in the Study of Western Esotericism". Artikel som återfinns
på: http://www.esoteric.msu.edu/VolumeIV/Methods.htm
- Kompendium: Västerländsk esoterism.
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