
 

     
 
 

Kursplan 

Mötet med nyandligheten, 7,5 högskolepoäng 
Encountering Alternative Spirituality, 7,5 ECTS-credits 

Kod RR241S Giltig från Vårterminen 2023 
Ämnesgrupp Religionshistoria och 

religionsbeteendevetenskap 
Fastställd 2011-04-01 

Nivå G2F, grundnivå 2 Senast ändrad 2022-09-16 

Behörighetskrav 
Minst 60 hp inom Teologi/Religionsvetenskap inklusive RR106C Världsreligionerna eller motsvarande. 

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa kunskap om innebörder i uttryck som ”sakralisering”, ”mystifiering” och ”återförtrollningen av 
världen” och i vilka avseenden man kan tala om en religionens och/eller andlighetens återkomst, 

• visa förmåga att redogöra för begrepp som New Age och alternativ andlighet, deras idémässiga 
bakgrund, och vilka samtida uttryck de tar sig i synen på världen, naturen och människan, samt 

• visa kunskap om kyrkans skiftande förhållningssätt och attityder i mötet med dagens nyandlighet. 
 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att såväl i skrift som muntligt redogöra för historiska bakgrunder till dagens andliga 
uttryck, 

• visa förmåga att diskutera grundläggande mönster i samtidens alternativa andlighet,  

• visa förmåga att redogöra för grunddrag i den holistiska hälsokulturen och olika metoder som yoga, 
qigong, meditation, mindfulness och analysera företeelserna ur ett religionsvetenskapligt och teologiskt 
perspektiv, samt 

• visa färdighet i att föra en konstruktiv dialog om tros- och livsåskådning med en företrädare för det nya 
andliga sökandet. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att bedöma några teologiska hållningar och kyrkliga praktiker i förhållande till den 
alternativa andligheten och den holistiska hälsokulturen.  

Innehåll och arbetsformer 
Kursen vill söka förklaringar till framväxten av alternativ andlighet i västerlandet och Sverige. Den vill 
förmedla en historisk bakgrund och aktuell beskrivning av fenomen inom den alternativa andligheten som 
exempelvis den esoteriska/ockulta traditionen, österländsk spiritualitet, transpersonell psykologi, 
schamanism, nyhedendom, spådomskonst, kanalisering, UFO-kult, healing och alternativa terapier. Kursen 
vill ge redskap att tolka den starkt individualiserade andliga kultur som dominerar i dagens samhälle och 
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ställa den i relation till kyrkans tro och liv. Kursen innehåller föreläsningar, självständiga litteraturstudier och 
seminarier. Föreläsningarna problematiserar och kompletterar kurslitteraturen. Seminarierna innehåller 
redovisningar av fördjupningsuppgifter och ger utrymme för bearbetning och diskussion.  

Examinationsformer 
Inlämningsuppgift: Loggbok från läsningen av litteraturen som bildar underlag för seminariesamtal och 

därefter lämnas in. (2,5 hp) 
* Inlämningsuppgift: Läsrapport. (1,5 hp) 
PM: Arbete som kombinerar reflektioner ur litteraturen och erfarenheter från möte/intervju med 

företrädare för det andliga sökandet. (3,5 hp) 
 
* används för att markera de examinationsformer där differentierade betyg inte ges. Om studenten har ett 
beslut från ALT om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge 
ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt. 

Betygsskala 
Som betyg på kursen används Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

Kursutveckling 
Vid kursens avslutning genomför studenterna en kursvärdering som sammanställs och kompletteras av 
kursansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren. Sedan förra gången kursen gavs har 
följande förändringar genomförts: 
 

• Ett examinerande moment har tagits bort. 
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