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Samtida världsåskådningar och religioner (7,5 hp) 
Contemporary Worldviews and Religions (7.5 ECTS credits) 
 
Niv: Grundläggande nivå 
Ämnesområde: FILOSOFI eller TEOLOGI (teologiska kultur- och samhällsstudier) 
Kurskod: 0117 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet 
för kandidatexamen förutsätter kursen normalt att kursen Introduktion till filosofin (7,5 hp) är 
fullgjord. 
 
Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande 

• kunna redogöra i huvuddrag för de stora världsreligionernas och världsåskådningarnas 
historiska utveckling, teologi och utbredning 

• ha förvärvat en allmän förståelse för hur religioner och världsåskådningar både påverkas av 
och påverkar sociala, ekonomiska och politiska kontexter 

• kunna redogöra för hur migration påverkar religioners och världsåskådningars anhängare 
 
 
Innehåll 
Kursen utgör en allmän introduktion till världsåskådningar och religioner i den moderna, 
globala världen. Dessa studeras i såväl historiskt som samtida perspektiv. Frågan om hur samhälle 
och religion/världsåskådning påverkar varandra i olika sociala och historiska 
kontexter belyses. Ett visst fokus läggs på religionernas roll i dagens Sverige. Faktorer som 
migration och sociala medier och deras betydelse för religioners/världsåskådningar i ett 
multikulturellt och pluralistiskt samhälle diskuteras. Även frågan om religionens återkomst i det 
postsekulära samhället behandlas, liksom samspelet mellan normerande texter och religiös praxis. 
 
Undervisning och examination 
Lokal undervisning och examination 
Undervisningen består av föreläsningar och lärarledda seminarieövningar. Examinationen 
sker dels fortlöpande muntligt under kursens gång genom aktivt deltagande i seminarierna och 
skriftligt genom inlämnande av ett PM à 4–6 A4-sidor, dels genom en muntlig tentamen eller 
en skriftlig tentamen vid kursens slut. 
Undervisning och examination på distans 
En obligatorisk samling på studieorten i kursens början samt en frivillig samling vid mitten av 
kursen anordnas. Via nätet ges undervisning i huvudsak i form av pdf-filer. I mycket 
begränsad omfattning ges handledning även per telefon. Examinationen sker dels genom 
inlämnande av två PM à 4–6 A4-sidor, dels genom en skriftlig tentamen via nätet vid kursens 
slut. 
 
 
 



Litteratur 
Andersson, Daniel & Sander, Åke,  red., Det mångreligiösa Sverige – ett landskap i 

förändring (Lund: Studentlitteratur 2005) i urval enligt anvisningar vid kursstart 
Toft, Monica D., Philpott, Daniel & Shah, Timothy S., God’s Century: Resurgent Religion 

and Global Politics (New York: W.W. Norton 2011), 276 s. 
Esposito, John L., Fasching, Darrell J. & Lewis, Todd, World Religions Today (New York, 

Oxford 2002 eller senare) i urval enligt anvisningar vid kursstart 
Jonsson, Ulf, Habermas, påven och tron: Jürgen Habermas och Josef Ratzinger om religion 

och sanning i ett postsekulärt samhälle (Skellefteå: Artos & Norma 2009) i urval enligt 
anvisningar vid kursstart 

Artiklar och andra texter enligt anvisningar vid kursstart 
 
Referenslitteratur 
Bibel 2000 
Koranens budskap. Tolkning från arabiska av Mohammed Knut Bernström (Stockholm 2002 

eller senare) 
 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser” 
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