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Mål Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 
- redogöra för huvudlinjerna i den akademiska diskussionen om postsekularitet
 
Färdighet och förmåga
 
- analysera de motstridiga åsikter som omger begreppet postsekularitet och inta ett
självständigt förhållningssätt till denna oenighet
 
- spjälka upp begreppet postsekularitet i olika betydelser och relatera dessa till olika
vetenskapliga och filosofiska perspektiv
 
- sätta in den nutida akademiska diskussionen om postsekularitet  i en vidare kulturell och
historisk kontext.
 
- relatera begreppet postsekularitet till didaktiska frågor om religionsundervisningens
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inriktning.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
- kunna bedöma var gränsen går mellan vetenskapliga och icle vetenskapliga diskurser om
postsekularitet

Kursens innehåll Moment 0010, Postsekularitet – religionssociologiska perspektiv, 7.5 hp
 
Momentet ger en bred introduktion till den snabbt växande akademiska diskussionen om
postsekularitet och redovisar de olika sociologiska tolkningar som finns av detta begrepp och
de motstridiga åsikter begreppet väckt. Ett centralt tema är frågan om och i så fall på vilket
sätt man skulle kunna tala om en religionens återkomst i västerlandet. Här ingår också en
analys av de nya, mindre auktoritetsberoende sätt som icke etablerade religioner eller andliga
rörelser ofta organiserar sig på i den senmoderna situationen. I momentet ingår också en
metoddiskussion kring religionssociologisk teoribildning där vetenskapsfilosofiska frågor
berörs.
 
Moment 0020, Postsekularitet – kulturfilosofiska perspektiv, 7.5 hp
 
Momentet behandlar kritiskt tre olika kulturfilosofiska aspekter på begreppet postsekularitet
där historiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv växelvis används som
analysinstrument. Den första aspekten berör de ideologiskt betingade föreställningar om
religionens försvinnande som upplysningen producerade. Den andra berör den relativism
kring livsåskådningar som uppstått i det senmoderna samhället och den tredje tar upp frågan i
vilken utsträckning sekulära ideologier i en förklädd form tagit över och förmedlat vidare
vissa religiösa värden och föreställningar.
 

Undervisning Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminariepresentationer och grupparbeten.
Undervisningen kan ske på engelska. De möjligheter som finns inom informations- och
kommunikationsområdet (IKT) kommer i hög grad att nyttjas. 

Förkunskaper 90 hp inom huvudområdet religionsvetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15
högskolepoäng. Vissa närbesläktade huvudområden kan utöver religionsvetenskap bedömas
behörighetsgivande.
En B/Engelska 6

Examinationsform Muntligt och skriftligt.

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Postsekularitet - religionssociologiska
perspektiv

7,5 hp Betyg: AF

0020   Postsekularitet - kulturfilosofiska perspektiv 7,5 hp Betyg: AF


