Humanistiska och teologiska fakulteterna

RHIA24, Religionshistoria: Asiens religioner och nyandlighet,
7,5 högskolepoäng
History of Religions: Religions of Asia and New Age, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-03-17 och senast reviderad 2016-0427. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2016-08-29, höstterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs.
Kursen kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Religionshistoria

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva och förklara framväxten och etableringen av nyandliga
verksamheter och nya religiösa rörelser i det svenska, senmoderna samhället,
• kunna redogöra för hur bärande idéer och rituell praktik inom nyandlighet och
nya religiösa rörelser ofta inspirerats av de asiatiska traditionerna, och hur dessa
traditioner åberopas i verksamheten,
• kunna exemplifiera hur en senmodern identitet och självbild påverkar den rituella
praktikens utformning i verksamheterna,
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Färdighet och förmåga
• utifrån ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt skriftligt och muntligt kunna
analysera hur grundläggande begrepp, centrala texter och dogmer brukas inom
dessa religiösa traditioner,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna skilja mellan inomreligiös och vetenskaplig terminologi,
• kritiskt kunna granska, värdera och diskutera kursinnehåll och kurslitteratur
utifrån ett genusperspektiv.

Kursens innehåll
I kursen studeras några av de religiösa föreställningar och praktiker som har kommit
att utgöra en viktig del av det nyandliga landskapet i dagens samhälle. Betoningen
läggs på nyandlighet och olika former för nya religiösa rörelser vilka i sitt utövande
refererar till asiatiska traditioner, såsom mindfulness, kundalinayoga, reiki, healing, tai
chi och Feng shui. I kursen diskuteras hur dessa verksamheter har inspirerats av dessa
äldre traditioner samtidigt som de präglas av den moderna värld de är en del av.
Vidare studeras deras läror och praxis samt hur dessa förändrats över tiden och i ett
nytt kulturellt och socialt sammanhang.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Kursens examination
Kursen examineras genom en avslutande hemtentamen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Övrigt
1.
2.
3.
4.

Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
Kursen utgör delkurs 5 på Religionshistoria: Grundkurs (RHIA12).
Kursen ersätter RHIA22.
Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen.
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5. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och
informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen RHIA24, Religionshistoria: Asiens religioner och
nyandlighet
Gäller från H15
1501 Asiens religioner och nyandlighet, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

