Kursplan

Nyateism – utmaning för teologin (7,5 hp)
New Atheism – Challenge for Theology (7,5 ECTS credits)
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi, historisk teologi)
Kurskod: 0296

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet för
kandidatexamen i teologi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i filosofi och teologi (30 hp)
är fullgjord.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
• på ett övertygande sätt kunna redogöra för några av religionskritikens centrala
frågeställningar och huvudtankar hos några betydande västerländska ateister;
• kunna självständigt teologiskt diskutera nutida ateistiska tolkningar av kristendomen och de
kristna motiven;
• visa förmåga att kritiskt kunna läsa och analysera religionskritiska texter.

Innehåll
I den moderna världen har det ständigt funnits en intellektuell och politisk debatt där religiös tro har
ställts mot kunskap och vetande. Så är det idag och så har det varit under alla de sekler som vi
förknippar med moderniteten. De flesta ateister som under modernitetens gång formulerat kritik
mot gudstro har gripit tillbaka på dessa ursprungliga europeiska premisser för religionskritik
(Voltaire, Feuerbach, Russel, Hedenius). Det talas idag om nyateism, men frågan är om det inte
snarare handlar om ännu en variation på ett gammalt tema. Det finns ingen tydlig förnyelse av
själva religionskritiken eller ateismen. Det är istället debatten som blivit alltmer komplex,
mångbottnad och oöverskådlig eftersom religionen helt enkelt inte längre är det som kritiken
förutsätter att den är. Kursen vill introducera och analysera de ”nya ateisterna” och detta
kombineras med den angelägna målsättningen att kritiskt diskutera den förståelse av teologiska
föreställningar som de ifrågavarande författarna förutsätter.

Undervisning och examination
Lokal undervisning och examination

Undervisning ges i form av föreläsningar och litteratur- och diskussionsseminarier. Kursen
examineras genom en muntlig presentation (20 % av slutbetyget) och en uppsats vid kursens
slut (10–12 A4-sidor, 80 % av slutbetyget).
Undervisning och examination på distans
Två obligatoriska samlingar på studieorten anordnas. Undervisningen har formen av
föreläsningar samt diskussionsövningar. Examinationen sker genom deltagande i
forumdiskussioner, en muntlig presentation (20 % av slutbetyget) och en uppsats vid kursens
slut (10–12 A4-sidor, 80 % av slutbetyget).
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