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Mål Efter genomgången kurs förväntas student kunna
•	redogöra för centrala religionsvetenskapliga myt-, rit- och symbolteorier
•	visa förtrogenhet med vetenskapsteoretiska positioner och metoder rörande förståelsen av
myt-, rit- och symboldefinitionerna
•	tillämpa myt-, rit- och symbolteorier i olika etiska, politiska, historiska och kulturella
situationer

Kursens innehåll Moment 0010, Religionsvetenskapligt perspektiv på myter, riter och symboler, 7,5
högskolepoäng
Myt-, rit- och symboldefinitioner behandlas med utgångspunkt i religionsfenomenologi,
strukturalism, poststrukturalism, och könsteoretiska perspektiv. Mytens, ritens och symbolens
funktion i psykologiska, sociala, politiska, historiska och kulturella sammanhang
uppmärksammas.
 
Moment 0020, Myter, riter och symboler i psykologiska perspektiv, 7,5 högskolepoäng
Myter, riter och symboler diskuteras kontextuellt och i synnerhet med avseende på kön och
psykologisk utveckling. Föreställningar om förhållandet mellan livsåskådning och psykologi
belyses, vilka tolkningsmönster som är relevanta i sammanhanget och hur man kan se på
förhållandet mellan språket och gestaltningen av tillvaron.



Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Undervisning Lektioner/föreläsningar, grupparbeten, diskussioner och litteraturseminarier.

Förkunskaper Grundläggande behörighet

Examinationsform Skriftlig presentation i form av uppsats, artikel eller forskningsrapport; hemuppgifter;
gruppresentationer; individuella presentationer.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Religionsvetenskapligt persp. på myter, riter och
symboler

7,5 hp Betyg: AF

0020   Myter, riter och symboler i psykologiska
perspektiv

7,5 hp Betyg: AF


