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Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Religionsvetenskap

Kursplan
Levd filosofi, terapi och andlighet:
religionsfilosofiska perspektiv på klassisk och
samtida filosofi

Kurskod:
Kursens
benämning:

REGLEF
Levd filosofi, terapi och andlighet: religionsfilosofiska
perspektiv på klassisk och samtida filosofi
Lived Philosophy, Therapy and Spirituality: Perspectives
in philosophy of religion on classical and contemporary
philosophy
Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
fördjupning:
förkunskapskrav (G2F)
Huvudområde:
RKA (Religionsvetenskap/kunskap)
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-02-16 och
gäller från vårterminen 2021 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Minst 60 hp varav lägst 30 hp på G1F nivå eller högre.
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för historiska och begreppsliga samband mellan levd filosofi, terapi och
andlighet,

2. presentera och diskutera samtida uttrycksformer av levd filosofi, terapi och andlighet samt
redogöra för olika andliga övningar inom levd filosofi,
3. analysera klassiska och samtida texter i levd filosofi och
4. utifrån ett religionsfilosofiskt perspektiv reflektera över terapeutisk praktik och dess
relation till medicinska, filosofiska, religiösa och sekulära sammanhang.
Innehåll
Kursen ger en grundläggande orientering kring de historiska och begreppsliga sammanhang
som genom århundraden länkat samman filosofi, medicin, terapi, religion och andlighet. I
kursen studeras klassiska former av levd filosofi från Medelhavsområdet och Indien och hur
dessa traditioner betonat att filosofi inte bara innefattar en teoretisk och mental reflektion
utan även omfamnar en levd erfarenhet som inkluderar andliga praktiker så som meditation,
yoga, andning, viveka, praemeditatio malorum eller meditatio mortem. Kursen belyser även
hur levd filosofi kommer till uttryck i samtiden som andlig och terapeutisk praktik.
Kursen lyfter fram levda aspekter av filosofi som på ett praktiskt sätt handskas med lidande,
död samt sökande efter gott liv och erbjuder teoretiska perspektiv på tillämpad klinisk och
terapeutisk verksamhet.
Kursens undervisningsformer består av föreläsningar och seminarier, samt innefattar ett
fördjupningsarbete med valbara texter i klassisk eller i samtid levd filosofi.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Lärandemål 1-4 examineras med muntliga individuella redovisningar och skriftliga
individuella inlämningsuppgifter.
Om studenten vid de skriftliga inlämningsuppgifterna ligger nära gränsen för ett godkänt
betyg kan examinator bestämma att studenten får utföra en komplettering för att uppnå ett
godkänt betyg. Examinator ska inför kompletteringen tydligt klargöra inom vilken tid och på
vilket eller vilka sätt kompletteringen får utföras.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänt (VG), Godkänt (G) och Underkänt (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

