Humanistiska och teologiska fakulteterna

CTRD05, (O)intelligent design? Världens bästa argument för
och emot Guds existens, 7,5 högskolepoäng
(Un)intelligent Design? The World's Best Arguments For and
Against the Existence of God, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-03-07 att gälla från och med 201903-07, höstterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Kursen ges som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna identifiera och beskriva idéerna bakom några av de viktigaste argumenten
för och emot Guds existens,
• kunna redogöra för skillnaden mellan slutsatser och premisser,
• kunna skilja mellan logiskt giltiga och logiskt ogiltiga argument,
• kunna förklara varför logisk giltighet inte implicerar sanning,

Färdighet och förmåga
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• på ett enkelt men fruktbart sätt kunna blottlägga den logiska strukturen i en
argumenterande text,
• på ett kritiskt tänkande sätt kunna problematisera relationen mellan
naturvetenskap och religion,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• på ett relativt självständigt och balanserat sätt kunna bedöma rimligheten i några
av de viktigaste argumenten för och emot Guds existens.

Kursens innehåll
Kan man med hjälp av filosofi och naturvetenskap dra slutsatser om Guds existens?
Tyder Big Bang för 13,8 miljarder år sedan på att det finns en övernaturlig skapare?
Tyder evolutionens blodiga historia snarare på motsatsen? Och vilken slutsats bör vi
dra: att de kosmiska naturkonstanternas extremt gynnsamma värden är en ren slump,
att de är ett av ofantligt många möjliga utfall i multiversum, att de är fysikaliskt
nödvändiga på ett sätt vi ännu inte känner till, eller att de är medvetet finjusterade?
Dessa och många andra frågor diskuteras under kursens gång. Genom att analytiskt
dissekera världens hittills bästa argument för och emot Guds existens övar vi oss i
argumentationsanalys, vi blir bättre på att genomskåda retoriska knep, vi lär oss
uppskatta naturvetenskapens räckvidd, vi får en fördjupad förståelse för den
komplicerade relationen mellan naturvetenskap och religion, och vi tränar oss på att
blottlägga antaganden av metafysiskt eller kunskapsteoretiskt avgörande men ofta
outtalad art.

Kursens genomförande
Utbildningen ges på distans med stöd av en nätbaserad lärplattform och/eller digitala
verktyg och resurser. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har
tillgång till dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de
tekniska kraven.
Undervisningen sker i form av löpande aktivitet på kursplattformen och ca tio
inspelade föreläsningar som tillgängliggörs successivt under kursens gång.
Föreläsningarna tar sin utgångspunkt i kurslitteraturen och är tematiskt inriktade på
specifika frågeställningar.

Kursens examination
Kursen examineras genom två mindre papers samt en avslutande hemtentamen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga
delmoment. För betyget Väl godkänd på kursen krävs därutöver betyget Väl godkänd
på minst ett (av två) paper samt betyget Väl godkänd på den avslutande
hemtentamen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen CTRD05, (O)intelligent design? Världens bästa
argument för och emot Guds existens
Gäller från H19
1901 (O)intelligent design?, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

