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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 
- redogöra i breda drag för ateismens historiska utveckling i Västerlandet från antiken fram till
idag
- ge en sammanhängande framställning av svenska ateismens utveckling i tre faser från 1880-
talet och framåt
- ingående redogöra för övergripande frågeställningar i den nya internationella tro- och
vetandedebatten ur olika vetenskapliga perspektiv - sociologiska, komparativa, filosofiska etc
- visa en fördjupad insikt i aktuellt filosofiskt tänkande och annan forskning rörande ateism
 
Färdighet och förmåga 
 
- identifiera och självständigt behandla återkommande filosofiska grundproblem som
framträder i ateismen som historisk företeelse
- identifiera och självständigt analysera teoretiska förutsättningarna för den nya
ateismdebatten
- sätta in nutida tro- och vetandedebatten i en vidare kulturell kontext och relatera debatten till
angränsande frågor som rör religionsfrihet och mångkulturalism
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- bidra till kunskapsutvecklingen inom detta område
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
- inta ett kritiskt förhållningssätt till nutida livsåskådningsdebatt
- göra vetenskapliga och etiska bedömningar rörande ateismen som samhällsfenomen
- visa insikt om vetenskapens begränsningar när det gäller att behandla ateismen som
samhällsföreteelse
 

Kursens innehåll Kursen ger en sammanhängande framställning av ateismens utvecklingslinjer i Västerlandet
från antiken fram till idag, med en särskild fördjupning vad gäller den svenska situationen
från 1880 och framåt till dagens situation. Den historiska framställningen kompletteras med
en religionsfilosofisk genomgång av de filosofiska grundproblem som varit centrala under
olika epoker. Även sociologiska, etiska och vetenskapsteoretiska perspektiv används för att
belysa den nutida religionsdebatten. Relaterade problemställningar rörande religionsfrihet och
mångkulturalism blir särskilt belysta.

Undervisning Undervisning bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Förkunskaper 60 hp inom Masterprogram i religionsvetenskap
Engelska 6

Examinationsform Examinerande seminarier, muntliga och skriftliga uppgifter.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Ateismens historia 7,5 hp Betyg: AF

0020   Ateismen i nutida samhällsliv 7,5 hp Betyg: AF


