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Samtida världsåskådningar och religioner (7,5 hp) 
Contemporary Worldviews and Religions (7.5 ECTS credits) 
 
Nivå: Grundläggande nivå 
Ämnesområde: FILOSOFI eller TEOLOGI (teologiska kultur- och samhällsstudier) 
Kurskod: 0117 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet med områdes-
behörighet 1 eller motsvarande.  Som programkurs i utbildningsprogrammet för 
kandidatexamen i teologi och filosofi förutsätter kursen att A-kursen, Introduktion till filosofi 
och teologi (30 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; 

• ha en översiktlig förståelse för olika teoretiska perspektiv på religion och själv kunna 
tillämpa dessa i jämförelsen av olika religioner och världsåskådningar;  

• ha förvärvat en allmän förståelse för hur och på vilken grund olika religioner är engagerade i 
religionsdialog. 

 
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. Kursen kommer även att introducera religionernas roll i dagens Sverige. 
Vidare kommer fältet religionsdialog belysas från olika historiska och samtida perspektiv. 
Samtida diskussioner kring begrepp som det sekulära, post-sekularism, re-mytologisering 
mm. kommer även att diskuteras.  
 
 
Undervisning och examination 
Undervisning och examination på distans 

Undervisningen består av a) självständigt arbete med litteraturen och andra källor, b) 
intensivundervisning över två dagar vi två olika tillfällen, c) exkursioner i samband med 
undervisningen. 

Examinationen består av a) Svar på arbetsfrågor under kursens gång, allt om allt 10 tematisk 
indelade uppgifter med olika frågor som belyser kurslitteraturen (Religionsteori, Judendom, 



Islam, Hinduism, Buddhism, Syd-Asiatisk Religion, Øst-Asiatisk Religion, Folktro/Animism, 
nya Religioner, och Religionsdialog), värderas till godkänd/ej godkänd, b) ett PM på 10 sidor 
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 
 
Esposito, John L., Fasching, Darrell J. & Lewis, Todd, World Religions Today  i urval enligt 

anvisningar vid kursstart 

D’Costa, Gavin. ”Theology amid Religious Diversity”. In C. Meister. Ed. The Oxford Handbook of 
Religious Diversity. Oxford: Oxford University Press, 2010). 142-154. 

King, Sallie B. ”Interreligious Dialogue”. In C. Meister. Ed. The Oxford Handbook of Religious 
Diversity. Oxford: Oxford University Press, 2010). 9-20. 

Markham, Ian. S. ”A Religious Studies Approach to Questions of Religious Diversity”. In C. 
Meister. Ed. The Oxford Handbook of Religious Diversity. Oxford: Oxford University Press, 2010). 
21-28. 

Marty, Martin E. ”Historical Reflections on Religious Diversity”. In C. Meister. Ed. The Oxford 
Handbook of Religious Diversity. Oxford: Oxford University Press, 2010). 101-114. 
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