Humanistiska och teologiska fakulteterna

TLVB33, Tros- och livsåskådningsvetenskap:
Fortsättningskurs, 15 högskolepoäng
Studies in Faith and World Views: Level 2, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-03-19 att gälla från och med 201903-19, höstterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan utgöra fördjupning i Kandidatprogram i
religionsvetenskap och teologi. Kursen kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Religionsvetenskap och teologi med
specialisering i tros- och
livsåskådningsvetenskap

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för de viktigaste strömningarna, frågorna och tänkarna i trosoch livsåskådningsvetenskapens idéhistoria,
• kunna redogöra för centrala teman inom kristen teologi i historia och samtid,
• kunna redogöra för centrala religionsfilosofiska problem och begrepp,
• kunna redogöra för centrala etiska teorier ur idéhistoriskt och samtida perspektiv,

Färdighet och förmåga
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• kunna tolka och ge skäl för sin tolkning av centrala idéhistoriska texter från olika
epoker,
• med viss självständighet kunna beskriva och diskutera huvudproblem inom
systematisk teologi,
• med viss självständighet kunna tillämpa olika perspektiv i diskussion av
religionsfilosofiska problem,
• med viss självständighet kunna beskriva och diskutera människans belägenhet
utifrån etisk teoribildning,
• behärska det grundläggande hantverket i uppsatsskrivande,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma och värdera nutida frågeställningar inom tros- och
livsåskådningsvetenskapens inriktningar,
• kunna kritiskt värdera olika teorier och tolkningar inom systematisk teologi,
religionsfilosofi, och etik i aktuell debatt särskilt med hänsyn till genus, makt och
etnicitet.

Kursens innehåll
Kursen inleds med en översikt av etikens, religionsfilosofins och teologins idéhistoriska
uttryck och representativa texter från olika epoker studeras: antiken och fornkyrkan,
medeltiden, reformationen och den moderna epoken. Därefter ges en fördjupning
inom tros- och livsåskådningsvetenskapen olika deldiscipliner. Systematisk teologi går
igenom hur huvudteman inom kristen teologi har tolkats både genom historien och i
nutid. Religionsfilosofin går igenom centrala religionsfilosofiska problemområden.
Med utgångspunkt i olika perspektiv, däribland feministiska, diskuteras frågor kring
Guds existens, olika kunskaps- och verklighetsuppfattningar samt frågor som rör
förhållandet mellan sanning och mening. Etiken ger en introduktion till tongivande
etiska teorier, både i idéhistoriskt och samtida perspektiv, varefter teorierna tillämpas i
en diskussion av aktuella etiska problemområden. Parallellt med kurserna löper
arbetet med att skriva en kortare uppsats med tonvikt på de rent hantverksmässiga
färdigheterna.
Kursen består av fem delkurser:
1. Idéhistorisk översikt, 4 hp,
2. Systematisk teologi, 3 hp,
3. Religionsfilosofi, 3 hp,
4. Etik, 3 hp,
5. Uppsats, 2 hp.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Studenten förväntas
närvara vid samtliga seminarier. Frånvaro kompletteras med skriftlig uppgift enligt
lärares anvisning. Vid frånvaro som överstiger 50% av kursens seminarier är man
hänvisad till att gå om kursen.
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Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom litteraturseminarier som redovisas med skrivna PM.
Delkurs 2 examineras genom skriftlig redovisning.
Delkurs 3 examineras genom skriftlig redovisning.
Delkurs 4 examineras genom skriftlig redovisning.
Delkurs 5 examineras genom en kortare uppsats.
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.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på hela kursen krävs Godkänt betyg på samtliga delkurser. För
betyget Väl godkänd på hela kursen krävs därutöver betyget Väl godkänd på minst 10
av kursens högskolepoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs CTRA12/CTRD12 Religionsvetenskap och teologi:
Grundkurs eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter TLVB31 och TLVB32
3. Poängantalen 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.
4. Delkursernas namn på engelska:

1. History of Ideas,
2. Systematic Theology,
3. Philosophy of Religion,
4. Ethics,
5. Essay.
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Prov/moment för kursen TLVB33, Tros- och livsåskådningsvetenskap:
Fortsättningskurs
Gäller från H19
1901 Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1902 Idéhistorisk översikt, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1903 Systematisk teologi, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1904 Religionsfilosofi, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1905 Etik, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1906 Uppsats, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

