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Kod LK48 Giltig från Vårterminen 2023 
Fastställd 2022-10-10 Senast ändrad 2022-10-10 

Syfte  
• att ge fördjupade kunskaper om några av de stora världsreligionerna och den alternativa  

andligheten, samt 
• att reflektera kring frågor som väcks i mötet mellan dessa religionsformer och kyrkan idag.  

Mål  
Kunskap och förståelse  
Vid kursens slut förväntas studenten  
• visa grundläggande kunskaper om judendom, islam, hinduism, buddhism och alternativ andlighet,  
• visa förståelse för viktiga metodiska vägval i studiet av religion, samt  
• visa kunskap om de olika temata som blir aktuella i mötet med personer av olika religiösa övertygelser 

och hur dessa situationer kan hanteras.  
 
Färdighet och förmåga  
Vid kursens slut förväntas studenten  
• visa förmåga att översiktligt redogöra för de studerade religionernas historik, troslära och etik, dess 

viktiga urkunder, kult och livsmönster, samt  
• visa förmåga att redogöra för några väsentliga moderna religionsbildningar i västerlandet som härstam-

mar ur de stora religionerna, de nyandliga rörelserna och New Age.  
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
Vid kursens slut förväntas studenten  
• visa förmåga att göra bedömningar av centrala aspekter av kristendomens trosövertygelser och spiritu-

alitet i förhållande till såväl de andra stora världsreligionerna, som den alternativa andligheten.  

Innehåll och arbetsformer  
Föreläsningar om grundläggande religionsvetenskapliga perspektiv, huvuddrag i de stora världsreligionerna 
samt moderna religionsbildningar och alternativ andlighet samt hur dessa kan förstås i relation till situat-
ioner i församlingar idag. Bearbetning av viktiga frågeställningar inom ämnesområdet. Kursen innehåller 
föreläsningar och samtal i helklass.  
 
Delar av denna kurs motsvarar de ämnen och teman som finns i kursen RR106D Världsreligionerna, baskurs (7,5 hp) 
vid Örebro teologiska högskola, högskolan inom ALT. Kursdeltagarna kan därmed genomföra och examinera sina kun-
skaper inom högskolan. För de obligatoriska examinationsuppgifter som gäller, se kursplan för RR106D.   



Kursmoment och redovisningsformer 
• Deltagande i lektioner och samtal. 
• Besvarande av instuderingsfrågor på litteraturen.  
• Fördjupande PM om någon religion, rörelse eller yttring som behandlas i kursen. 
• Deltagande i utvärdering av kursen. 

Litteratur  
Andersson, Daniel och Sander, Åke (red.). 2015. Det mångreligiösa Sverige: Ett landskap i förändring. Lund:  

Studentlitteratur. ISBN: 9789144053981 (336 s) 
Olsson Susanne och Simon Sorgenfrei (red.). 2021. Islam: En religionsvetenskaplig introduktion.  

Stockholm: Liber, i urval, totalt ca 200 s. ISBN: 9789147112043  
 
Utöver detta tillkommer korta artiklar som fördjupar aspekter av hinduism, buddhism och islam, samt 

artiklar ur Johansson, Lars. 2001. Andlighet på nittiotalet: Ett kompendium om den nya andligheten. Örebro: 
Örebro Missionsskola. 

Alternativ litteraturlista (obligatorisk i högskolekurs) 
Deming, Willoughby (red.). 2015. Understanding the Religions of the World: An introduction. Oxford:  

Wiley Blackwell. (ca 290 s.). ISBN: 978-1-118-76757-3  
Eliade, Mircea. 2008. Heligt och profant. Göteborg: Daidalos, s. 19–26, 82–96, 97–116, 147–170.  

ISBN: 978- 91-7173-272-9 (i den äldre utgåvan från 1968, Stockholm: Verbum, är sidanvisningarna s. 
7–13, 64–78, 79–96, 125–146).  

Frisk, Liselotte. 1998. Nyreligiositet i Sverige: Ett religionsvetenskapligt perspektiv. Nora: Nya Doxa,  
s. 11–21, 25– 42, 46–92, 124–133, 139–180. ISBN: 91-578-0044-8  

Jensen, Tim, Mikael Rothstein och Jörgen Podemann Sörensen (red.). 1996. Religionshistoria: Ritualer,  
Mytologi, Ikonografi. Nora: Nya Doxa, s. 9–55, 501–512. (Digital text, läggs ut på itslearning). ISBN: 91- 
88248-88-7 

Olsson Susanne och Simon Sorgenfrei (red.). 2021. Islam: En religionsvetenskaplig introduktion.  
Stockholm: Liber, i urval, totalt ca 200 s. ISBN: 9789147112043  

 
Utöver detta tillkommer korta artiklar som fördjupar aspekter av hinduism, buddhism och islam, samt 

artiklar ur Johansson, Lars. 2001. Andlighet på nittiotalet: Ett kompendium om den nya andligheten. Örebro: 
Örebro Missionsskola. 
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