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Religiösa sekter, 7,5 högskolepoäng 
Religious Sects, 7,5 credit points 

 
Grundnivå 

 

Allmänt 
Kursen behandlar olika sekter som finns i Sverige, dess organisation, ledarskap och funktion. 
Olika typer av sekter beskrivs och diskuteras liksom definitioner av sektbegreppet. Dessutom 
behandlas de faktorer som särskiljer sekter från andra religiösa grupper.   

 

Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas de studerande  

- kunna redogöra för olika typer av sekter och beskriva de faktorer som kännetecknar en 
sekt.  

- kunna redogöra för några kända sekter i Sverige, dess historia och dess nutida verksam-
het 

- kunna visa på vad som skiljer en sekt från andra religiösa grupper. 

  

Innehåll 
I kursens inledande del behandlas sektbegreppet. Olika definitioner av sektbegreppet presen-
teras och diskuteras. Därefter beskrivs olika typer av sekter, dess kännetecken och funktion. 
Stor vikt läggs vid sekternas världsbild, samhällssyn samt deras inre liv och funktion. 

 

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier eller motsvarande. 

 

Kursuppläggning/lärandets former  
Kursen består av föreläsningar och seminarier. Stor vikt läggs dessutom vid gruppdiskussioner 
som förbereds genom inläsning av texter.  

  

Examination och betyg 
Individuell hemtentamensuppgift, aktivt deltagande vid seminarier och föreläsningar samt 
godkänt resultat på en avslutande grupptentamen.    
  
Som betyg på kursen används Godkänd eller Underkänd. För att få Godkänd som slutbetyg 
fordras: 
 
 

Kurskod:Kurskod:Kurskod:Kurskod:    LRLA17LRLA17LRLA17LRLA17    
Ämnesnivå: Ämnesnivå: Ämnesnivå: Ämnesnivå:     AAAA    
Utb.omr.:Utb.omr.:Utb.omr.:Utb.omr.:    SASASASA    
Ämneskod:Ämneskod:Ämneskod:Ämneskod:    RKRKRKRKAAAA    



 
 
 
•  aktivt deltagande i föreläsningar och seminarier.  
•  godkänt resultat på hemtentamensuppgift. 
•  aktivt deltagande i avslutande grupptentamen 

 

Kursvärdering 
Kontinuerlig utvärdering under kursens gång. Sammantagen skriftlig utvärdering på hela 
kursen före dess slut 

 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i särskild bilaga.  
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