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Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt standardbehörighet B1. Som program-
kurs i utbildningsprogrammet för kandidatexamen i teologi förutsätter kursen att kursen 
Introduktion till filosofin (7,5 hp) är fullgjord. 
 

Utbildningsmål 
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna 
� redogöra för olika religionsfilosofiska begrepp; 
� vara förtrogen med olika religionsfilosofiska system som teism, deism, panteism, ateism, 

agnosticism; 
� visa en viss förståelse för den logiska strukturen i ett religionsfilosofiskt argument som ett 

gudsbevis och se skillnaderna mellan olika former av argument och motargument; 
� visa en viss förmåga till argumentation i religionsfilosofiska frågor. 
 

Innehåll 
Frågan om Guds relation till allting i världen och i synnerhet till människan förekommer öppet eller 
fördolt i varje religiöst tankesystem och i varje livsåskådning, även inom sådana som uttryckligen 
förnekar att det finns något gudomligt. Under denna kurs studerar vi sådana ”religiösa” eller 
”kvasireligiösa” antaganden och förutsättningar som föreligger i varje system som gör anspråk på att 
förklara hela verkligheten. Men framför allt uppmärksammas frågan om och på vilka villkor 
människan, denna begränsade varelse, kan upprätta en relation till den transcendente och oändlige 
Guden. 
 

Undervisning och examination 
Undervisning ges i form av föreläsningar med möjlighet till frågor och diskussion. Kursen 
examineras genom aktivt deltagande i undervisningen, ett sammanfattande skriftligt arbete 
och en muntlig tentamen 
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