Kurskod

RH 270

Kursbenämning,
svenska

Nya religioner och nyandlighet

Kursbenämning,
engelska

New religions and new age

Kursens
högskolepoäng (hp)
Inriktning

7,5 hp

Kurskategori

Valbar programkurs – kan också läsas som fristående kurs

Kursens nivå

Grundnivå, G1F

Förkunskapskrav

Religionsvetenskap A 30 hp eller motsvarande. (se även särskild information)

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig översikt över nya religioner och
nyandlighet.

Förväntade
studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
 Kunna redogöra för vanliga faktorer bakom uppkomsten av nya religioner
och beskriva vanligt förekommande utvecklingslinjer i dessa.
 Ge exempel på och beskriva ett antal viktiga nya religioner.
 Kunna definiera nyandlighet (new age) och kulter.
 Kunna jämföra de nya religionerna och nyandligheten med respektive
moderreligioner och ge exempel på likheter och skillnader, samt indela de
nya rörelserna i olika typer.
 Urskilja de faktorer som bidrar till de nya rörelsernas växt och stagnation.

Moment

a) Nya religioner, andliga rörelser, kulter och sekter från 1800-talet och
framåt.
b) Sociologiska faktorer bakom de nya religionernas uppkomst och
utveckling.
c) Nyandlighet (new age), kulter som är aktuella i vår tid.
d) Fördjupning i en av de nya religionerna: bakgrund, uppkomst, utveckling
och särdrag.

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Lektioner, litteraturstudium och PM-skrivande.

Religionshistoria

Moment a)
Partridge, Christopher (red), Nya religioner. En uppslagsbok om andliga rörelser,
sekter och alternativ andlighet. Libris 2004 (418 s.), (Slutsåld på svenska, men
finns att köpa på engelska) eller
Chryssides, George D: Exploring New Religions. Continuum 1999. (376 s.)
Moment b)
Frisk, Liselotte, De nya religiösa rörelserna - vart tog de vägen? : en studie av
Scientologi-kyrkan, Guds Barn, Hare Krishna-rörelsen, Moon-rörelsen och
Bhagwan-rörelsen och deras utveckling över tid, Bokförlaget Nya Doxa, (288 s.)
Moment c)
Carlsson, Carl-Gustav och Frisk, Liselotte (red), Gudars och gudinnors återkomst.
Studier i nyreligiositet, Institutionen för religionsvetenskap, Umeå universitet
2000. (285 s.) eller
Frisk, Liselotte & Åkerbäck, Peter, Den mediterande dalahästen: religion på nya
arenor i samtidens Sverige, Stockholm: Dialogos förlag, 2013. (240 s.).
Kompendium med artiklar om aktuella kulter och religiösa rörelser.
Moment d)
En vetenskaplig monografi om en modern religion, t.ex. en av följande:

Nordenstorm, Leif, Ômotos mission på esperanto. En japansk ny religion i
förändring från kiliastisk Maitreyaförväntan till religionsdialog. Esperantoförlaget
2002. (196 s.) eller
Åkerdahl, Per-Olof, Baha’i identity and the concept of martyrdom. Bahaiförlaget
2002 (263 s.) eller
Hamrin, Tina. Dansreligionen i japansk immigrantmiljö på Hawai’i. Via
helbrägadagörare till Jodo shinshu-präster till nationalistisk millennarism.
Stockholm. 1996. (226 s.) (Även andra upplagan, utgiven 2015, kan användas.)

Betygsgrader

Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U)

Betygskriterier

För betyget godkänd krävs att den studerande visar
 relevanta faktakunskaper
 en grundläggande förståelse för nya religioner, nyandliga rörelser och
dessas uppkomst och utveckling.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att den studerande
 gör en djupare analys av en rörelse eller ett fenomen och tillämpar
vetenskapliga förklaringsmodeller.

Examination

Bokrapporter.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt

Särskild information I varje del av kursen krävs godkänt resultat för att kursen som helhet ska
godkännas.
Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges vad det gäller
förkunskapskraven.
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