
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  RHI B07 

2. Kursens namn Religionshistoria: Astrologins historia - från antiken till New Age 

3. Nivå och kod för 

fördjupning i förhållande 

till examensfordringarna 

Grundnivå G1F 

4. Högskolepoäng 7,5 hp 

5. Beslutsuppgifter Fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildningen vid 

Området humaniora och teologi 2011-02-04 

6. Ändringsuppgifter  

 

 

2. Allmänna uppgifter  
1. Huvudområde/n, om 

tillämpligt 
  

2. Ämne, om tillämpligt Religionshistoria 

3. Typ av kurs och dess 

placering i 

utbildningssystemet 

Kursen ges som fristående kurs. 

4. Undervisningsspråk Svenska 

 

 

3. Mål (jfr learning outcomes) 

  Efter avslutad kurs ska den studerande 

1. Kunskap och förståelse • kunna sammanfatta grunddragen i astrologins historiska 

spridning och utveckling, 

• kunna redogöra för bärande tankar i astrologisk praktik 

genom historien, med användande av centrala termer, 

2. Färdighet och förmåga • kunna jämföra uppfattningar om astrologi i olika religiösa 

kontexter och historiska perioder, 

• kunna skriftligt diskutera och exemplifiera astrologins 

sociala, religiösa och vetenskapliga betydelse i historien, 

3. Värderingsförmåga och 

förhållningssätt 
• kunna värdera olika källor till kunskap om astrologins 

historia och idéinnehåll, 

• kunna skilja mellan vetenskapliga och ideologiska 

förhållningssätt till astrologiska föreställningar. 

 

4. Kursinnehåll  
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess innehåll 

samt om kursen är 

I kursen studeras den horoskopiska astrologins uppkomst, idé-

innehåll och historiska utveckling, med tonvikt på den klassiska 

antiken, medeltidens indiska och perso-arabiska kulturområden 
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indelad i olika delar samt Europa från renässansen till modern tid. Astrologiska 

föreställningars möten med skilda religiösa och kulturella 

tankesystem granskas och diskuteras. 

 

 

5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 

uppgift om obligatoriska 

delar 

Undervisning sker i form av föreläsningar. 

2. Examinationsformer Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen. Efter överens-

kommelse med lärare eller examinator kan kursen även examineras 

muntligt. 

3. Ev. begränsningar av 

antalet examinations-

tillfällen 

 

 

 

6. Betyg 
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl 

godkänd. 

2.  Grund för betyg på hel 

kurs 
 

3.  Möjlighet till 

kompletterande ECTS-

betyg 

Studenten har rätt att få kompletterande ECTS-betyg. Begäran om 

sådant ska göras till studierektor eller motsvarande senast 3 veckor 

efter kursstart. 

4.  Ev. olika betygsskalor för 

olika delar av kursen 
 

 

 

7. Förkunskapskrav 
1. Särskilda 

förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs 30 hp akademiska poäng. 

 

 

8. Litteratur  
1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga. 

 

 

9. Övrigt  
1. Kursplanen gäller från och med 2011-05-30. 



Kursplan: RHI B07 

  sid 3 

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. 

 

 


