Humanistiska och teologiska fakulteterna

TLVB52, Tros- och livsåskådningsvetenskap: Det onda och de
onda - från demoner till psykopater, 7,5 högskolepoäng
tudies in Faith and World Views: Evil and Evildoers - From
Demons to Psychopaths, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2014-04-11 att gälla från och med
2014-04-11, höstterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Ämne: Tros- och livsåskådningsvetenskap
Kursen ges som fristående kurs. 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 begreppet ondska som filosofiskt, teologiskt och kulturellt
problem/fenomen,
• kunna redogöra för de viktigaste filosofiska, teologiska och sociologiska teorierna
angående ondskans ursprung, existens och innehåll,
• kunna ge exempel på hur respektive teorier återfinns och används i diskussionen
om brott och straff,
• kunna ge exempel på litteraturens och filmens gestaltning av ondska,
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Färdighet och förmåga
• kunna tolka och analysera några olika teologiska förhållningssätt angående
ondska,
• kunna analysera och jämföra olika uppfattningar angående ondskans natur och
orsak,
• kunna analysera kulturella föreställningar om ondska så som de tar sig uttryck i
film och litteratur,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma och reflektera över skilda teoriers relevans för förståelsen av
ondska,
• kunna bedöma respektive förhållningssätts konsekvenser för bedömning av onda
handlingar och individer som orsakar ondska.

Kursens innehåll
I kursen studeras och analyseras filosofiska, teologiska och psykologiska teorier
angående det onda, om ondskans natur och om förekomsten av onda människor.
Dessutom använder studenterna sina förvärvade färdigheter för att analysera
kulturella framställningar av ondska i film och litteratur.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och tre obligatoriska seminarier. Frånvaro
från seminarierna kompletteras med skriftlig uppgift enligt lärares anvisning.

Kursens examination
Examination sker genom en avslutande skriftlig uppgift samt aktivt deltagande vid
seminarier.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 30 hp studier inom valfritt område.

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Engelsk kurstitel: Studies in Faith and World Views: Evil and Evildoers – From
Demons to Psychopaths
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3. Kursen ersätter REVB22.
4. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
5. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och
informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen TLVB52, Tros- och livsåskådningsvetenskap: Det
onda och de onda - från demoner till psykopater
Gäller från V14
1401 Det onda och de onda - från demoner till psykopater, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

