
 
 

    
     

 

Kursplan 

Religionsfilosofi och idéhistoria, 7,5 högskolepoäng 
Philosophy of Religion and History of Ideas, 7,5 ECTS-credits 

Kod ST206R Giltig från Vårterminen 2023 
Ämnesgrupp Systematisk teologi Fastställd 2017-01-18 
Nivå G2F, grundnivå 2 Senast ändrad 2023-02-24 

Behörighetskrav 
Minst 60 hp Teologi, inklusive ST103C/R Systematisk teologi 1 eller motsvarande. 

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• kunna redogöra för några av de viktigaste tänkarna, huvudfrågorna och filosofiska strömningarna från 
antikens Grekland till vår tid, samt 

• visa kunskap om olika religionsfilosofiska positioner i förhållandet mellan tro och vetande, skäl för och 
emot tron på Gud, den religiösa erfarenhetens och det religiösa språkets innebörd och funktion. 

 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att reflektera över religionsfilosofiska, religionskritiska och apologetiska metodfrågor och 
hållningar som aktualiseras i spänningsfältet mellan moderna och postmoderna tolkningsmönster,  

• ge konstruktiva bidrag till samtalen om gudstrons relevans i förhållande till samtida teologiska och 
etiska utmaningar, samt 

• visa förmåga att muntligt och skriftligt argumentera för sina egna ståndpunkter i dialog med andra med 
eller utan specialkunskaper inom området. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att reflektera över vad olika religionsfilosofiska och teologiska positioner innebär i mötet 
med samtida religionskritik och apologetik, samt 

• visa insikt om de religionsfilosofiska frågornas roll i det personliga livet och i kyrka och samhälle. 

Innehåll och arbetsformer 
Kursen syftar till att fördjupa förståelsen för västerlandets idéhistoria och religionsfilosofins grundfrågor 
samt apologetikens förutsättningar och möjligheter i en mångkulturell och postmodern kontext. Kursen 
behandlar några specifika idéhistoriska och religionsfilosofiska frågeställningar: skäl för och emot tron på 
Gud (gudsbevisen, andra argument för gudstro, det ondas problem), religiös erfarenhet, frågan om under, 
tro och vetande, sanningsfrågan och det religiösa språkets natur. Dessa frågeställningar relateras till aktuell 
religionskritik och apologetikens förutsättningar och möjligheter i en samtida kontext. I kursen ges 
studenterna också möjlighet att utifrån religionsfilosofins och etikens utmaningar pröva olika konstruktiva 
bidrag till en aktuell teologi om Gud. Utöver kursens föreläsningar som behandlar idéhistoria, 
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religionsfilosofi, religionskritik och apologetik bearbetas ämnesområdet genom litteraturläsning, 
sammanfattande PM, två begränsade hemskrivningar och seminariesamtal. 

Examinationsformer 
PM: Idéhistoria i översikt, 2500 ord (2,5 hp)  
*Muntlig redovisning: Olika perspektiv inom apologetik och religionskritik (2 hp) 
PM: Religionsfilosofi och gudstro, 2500 ord (3 hp) 
 
* används för att markera de examinationsformer där differentierade betyg inte ges. Om studenten har ett 
beslut från ALT om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge 
ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt. 

Betygsskala 
Som betyg på kursen används Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

Kursutveckling 
Vid kursens avslutning genomför studenterna en kursvärdering som sammanställs och kompletteras av 
kursansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren. Sedan förra gången kursen gavs har 
följande förändringar genomförts: 
 

• Justerade förkunskapskrav. 

• Kursen har tydligare integrerats med tidigare kurser inom ämnesfältet ST så att den ger studenter 
möjlighet att bygga vidare på och fördjupa tidigare teologiska studier. Det betyder att förutom en 
fortsatt betoning på religionsfilosofi väver kursen också in systematiskteologiska och etiska perspektiv. 

• Examinationer och litteratur har delvis förändrats för att stämma med den nya inriktningen. 



 
 

    
     

 

Litteratur 

Religionsfilosofi och idéhistoria, 7,5 högskolepoäng 
Philosophy of Religion and History of Ideas, 7,5 ECTS-credits 

Kod ST206R Giltig från Vårterminen 2023 
Ämnesgrupp Systematisk teologi Fastställd 2017-01-18 
Nivå G2F, grundnivå 2 Senast ändrad 2023-02-24 

 
Jonsson, Ulf. 2008. Med tanke på Gud: en introduktion till religionsfilosofin. 2 uppl. Skellefteå: Artos. ISBN: 978-

91-7580-395-1 (valda delar). 
Westphal, Merold. 1998. Suspicion & Faith: The Religious Uses of Modern Atheism. New York, NY: Fordham 

University Press. ISBN: 9778-08-2321-876-9. 
 

En eget vald teologisk bok kring PM om religionsfilosofi och gudstro. Boken väljs bland följande titlar eller annat alternativ 
i samråd med kurslärare (totalt ca 200 sidor): 
Benson, Bruce Ellis. 2002. Graven Ideologies: Nietzsche, Derrida & Marion on Modern Idolatry. InterVarsity 

Press. 
Dawkins, Richard. 2008. Illusionen om Gud. Pocketförlaget.  
Evans, C. Stephen. 2010. Natural Signs and Knowledge of God: A New Look at Theistic Arguments. Oxford 

University Press. 
Evans, C. Stephen. 2013. God and Moral Obligation. Oxford University Press.  
Gardell, Jonas, 2009. Om Gud. Nordstedts förlag.  
Jantzen, Grace M. 1998. Becoming Divine: Towards a Feminist Philosophy of Religion. Manchester University 

Press. 
Jonsson, Ulf, 2022. Gud och andra orsaker: hur en ny teori om orsak och verkan kan förändra vår världsbild. Fri 

tanke.  
Keller, Timothy, 2022. Hur ska vi förstå Gud? En inbjudan till skeptiker. Credo Akademin. 
Kierkegaard, Søren, 1997. Filosofiska smulor. Nimrod. 
Moser, Paul K. 2010. The Evidence for God: Religious Knowledge Reexamind. Cambridge University Press.  
Platinga, Alvin, 1989.God, Freedom, and Evil. Grand Rapids: Eerdmans. 
Selander, Mats, m.fl. 2012. Gud och hans kritiker: En antologi om nyateismen. Credo Adademin. 
Smith, James K.A. 2006. Who’s Afraid of Postmodernism? (The Church and Postmodern Culture): Taking Derrida, 

Lyotard, and Foucault to Church. Baker Academic.  
Smith, James K.A. 2010. Thinking in Tongues: Pentecostal contributions to Christian Philosophy. Grand Rapids: 

Eerdmans. 
Stump, Eleonore. 2010. Wandering in Darkness: Narrative and the Problem of Suffering Oxford University Press 
Stenhammar, Mikael, 2021. The Worldview of the Word of Faith Movement: Eden Redeemed. T&T Clark 
Svenungsson, Jayne, 2014. Den gudomliga historien: Profetism, Messianism & Andens utveckling. Göteborg: 

Glänta. 
Swinton, John, 2007. Raging with Compassion: Pastoral Responses to the Problem of Evil. Grand Rapids: 

Eerdmans. 
Tanner, Kathryn, 2001. Jesus, Humanity and the Trinity: A Brief Systematic Theology. Minneapolis: Fortress 

Press. 
Volf, Miroslav och Ryan McAnnally-Linz, 2022. The Home of God: A Brief Story of Everything. Brazos Press. 
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Wirzba, Norman, This Sacred Life: Humanity’s Place in a Wounded World. Cambridge: Cambridge University 
Press.   

Yong, Amos, 2003. Beyond the Impasse: Toward a Pneumatological Theology of Religions. Grand Rapids, Mich.: 
Baker Academic.  

  
Fördjupande artikelsamling om idéhistoria och apologetiska perspektiv tillkommer, totalt cirka 105 s. 


	Kursplan
	Religionsfilosofi och idéhistoria, 7,5 högskolepoäng
	Philosophy of Religion and History of Ideas, 7,5 ECTS-credits
	Behörighetskrav
	Mål
	Kunskap och förståelse
	Färdighet och förmåga
	Värderingsförmåga och förhållningssätt

	Innehåll och arbetsformer
	Examinationsformer
	Betygsskala
	Kursutveckling



	Litteratur
	Religionsfilosofi och idéhistoria, 7,5 högskolepoäng
	Philosophy of Religion and History of Ideas, 7,5 ECTS-credits
	En eget vald teologisk bok kring PM om religionsfilosofi och gudstro. Boken väljs bland följande titlar eller annat alternativ i samråd med kurslärare (totalt ca 200 sidor):




