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Kursplan

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 områdesbehörighet 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
m.m. kommer även att diskuteras.

Undervisning och examination
Undervisning och examination på distans
Undervisningen sker dels genom distansundervisning, dels genom två träffar på kursorten under
kursens gång.
Examinationen består dels av tio mindre inlämningsuppgifter som lämnas in under kursens
gång (ger endast betygen godkänt eller underkänt), dels av en avslutande större essä på 10
sidor (som utgör grunden för slutbetyget).

Litteratur
Andersson, Daniel & Sander, Åke (red.), Det mångreligiösa Sverige – ett landskap i
förändring (Lund: Studentlitteratur 2005).
Esposito, John L., Fasching, Darrell J. & Lewis, Todd, World Religions Today (Oxford:
Oxford University Press).
Meister, Chad (red.), The Oxford Handbook of Religious Diversity (Oxford: Oxford University
Press, 2010).
Ovanstående böcker läses i urval i enlighet med instruktioner vid kursens start. Utöver detta
tillkommer artiklar som tillhandahålls under kursens gång.

Referenslitteratur
Van Voorst, Robert E. Anthology of World Scriptures. 8 ed. (Boston: Wadsworth Publishing, 2013).

Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”
Kursplanen fastställd 2011-11-01, rev. 2015-01-20, rev. 2017-02-09, rev. 2020-02-19
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-03-15

