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Mål Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 
- återge innehållet i några (ny)andliga och nyreligiösa företeelser som uppträder i det
offentliga rummet
 
- redogöra för de idéhistoriska sambanden mellan nya former av andlighet och äldre, likartade
synsätt som funnits i historien
 
Färdighet och förmåga
 
- analysera skillnader och likheter mellan nutida andliga synsätt och historiska föregångare
 
- resonera kring de metodproblem som studiet av icke organiserad religion innebär
 
- urskilja underliggande mönster i nutidens mångfald av andliga/religiösa uttryck och placera
dessa mönster i en idéhistorisk och religionshistorisk kontext.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
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- inom området religion och andlighet göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter
 

Kursens innehåll Moment 0010, Nutidens andliga och religiösa geografi, 7.5 hp
 
I momentet ges en utförlig presentation av det stora utbud av icke etablerad och/eller icke
organiserad andlighet/religion som fått fäste i populärkulturen och, förutom i media som
litteratur, film, TV-spel och serier, också är synlig på internet i form av chatforum, hemsidor
etc. Särskilt ungdomskulturen uppmärksammas. Både sociologiska och historiska perspektiv
tillämpas. Nyandlighetens historiska rötter analyseras och paralleller dras mellan olika
historiska skeden. Relationen till traditionella/etablerade religionsformer studeras för att förstå
vad som i någon mån är nytt och vad som kan sägas vara en upprepning. De särskilda
metodproblem, inklusive val av begreppsbildning, som studiet av icke organiserad religion
aktualiserar lyfts fram.
 
Moment 0020, Underliggande mönster i samtidens andliga utbud, 7.5 hp
 
I momentet medvetandegörs och analyseras några av de underliggande enhetliga drag som
förenar den på ytan stora andliga mångfalden i samtiden. Ett sådant drag, vilken ges en
idéhistorisk framställning, är upplysningsarvets betonande av individen autonomi,
självförverkligandets betydelse och strävan efter autenticitet. Ett annat drag, som utförligt
behandlas, är den nygnostiska tendensen att förlägga människans möte med en andlig
verklighet till hennes eget jag. Denna tendens är särskilt stark i nyandligheten, men exempel
hämtas också från finkulturen och den svenska hårdmetall-musiken. Filosofiska frågor om
relationen mellan mångfald och underliggande enhetlighet ges ett särskilt utrymme.

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.

Examinationsform Muntligt och skriftligt.

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Nutidens andliga och religiösa geografi 7,5 hp Betyg: AF

0020   Underliggande mönster i samtidens andliga
utbud

7,5 hp Betyg: AF


