Humanistiska och teologiska fakulteterna

TLVR12, Tros- och livsåskådningsvetenskap: Avancerad kurs
I, 15 högskolepoäng
Studies in Faith and World Views: Second Cycle Course I, 15
credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2014-08-14 att gälla från och med
2014-09-01, höstterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen ingår i Masterprogram i religionsvetenskap
och teologi med specialisering i Tros- och livsåskådningsvetenskap. 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

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna översiktligt redogöra för tros- och
livsåskådningsvetenskapen olika inriktningar,
• kunna på en fördjupad nivå redogöra för ett valt problemområde inom tros- och
livsåskådningsvetenskap,
• kunna klassificera och bedöma olika argument inom modern systematisk
teologisk, etisk och religionsfilosofisk teoribildning,
• kunna självständigt sammanfatta och integrera och ett komplext problemområde
inom en av ämnets inriktningar (systematisk teologi, etik och religionsfilosofi),
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Färdighet och förmåga
• under avgränsad tid kunna bearbeta en större mängd kvalificerad litteratur inom
tros- och livsåskådningsvetenskap och såväl skriftligt som muntligt kunna
presentera denna på ett strukturerat sätt,
• muntligt och skriftligt kunna utveckla, formulera och argumentera för egna
ståndpunkter och fördjupade resonemang inom tros- och
livsåskådningsvetenskap,
• muntligt och skriftligt kunna formulera relevant kritik mot enskilda argument och
tolkningar liksom teoribildningar inom systematisk teologi, etik och
religionsfilosofi,
• kunna framställa en strukturerad populärvetenskaplig text i form av en muntlig
föreläsning och/eller skriftlig recension,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna granska och delta i den samhälleliga debatten från ett tros- och
livsåskådningsvetenskapligt perspektiv,
• kunna värdera den religionsvetenskapliga och teologiska kunskapens möjligheter
och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur
vetenskapen används.

Kursens innehåll
Kursen består av följande delkurser:
1. Teori och metod, 7,5 hp.
2. Ämnesfördjupning, 7,5 hp.
I den första delkursen fördjupas den studerandes kunskaper i teologisk och
religionsvetenskaplig teori och metod, med särskild hänsyn till hur olika typer av
teorier och metoder kan tillämpas på olika slags systematisk-teologiska, etiska och
religionsfilosofiska frågeställningar. Vidare övas studentens förmåga att självständigt
söka information och kontextualisera denna, att använda sig av referensmaterial, att
arbeta metodiskt och att redovisa resultat.
I den andra delkursen väljer den studerande utifrån tidigare studier och i samråd med
läraren en fördjupning inom en av inriktningarna systematisk teologi, etik eller
religionsfilosofi. Studenten skriver och redovisar ett självständigt arbete om ett
centralt problemområde eller en central gestalt inom systematisk teologi / etik /
religionsfilosofi i vilket studenten applicerar färdigheterna från delkurs 1 och
diskuterar problemområdet eller gestalten i relation till ämnets historia och
dominerande ståndpunkter i aktuell debatt.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och individuell handledning. I
samband med seminarierna, som är obligatoriska, förväntas den studerande
utföra självständiga skriftliga eller muntliga uppgifter. Frånvaro från seminarierna
kompenseras genom skriftliga uppgifter enligt lärares anvisningar.
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Kursens examination
Delkurs 1 examineras fortlöpande genom muntliga och skriftliga redovisningar vid
seminarierna varav en är skriven recension.
Delkurs 2 examineras genom en individuellt vald uppgift som redovisas dels i form av
ett skriftligt arbete om ca 10 sidor, dels i en populärvetenskaplig muntlig eller skriftlig
presentation.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på båda
delkurserna. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på
båda delkurserna.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen samt Tros- och livsåskådningsvetenskap:
Fortsättningskurs, 30 hp (TLVB02) eller motsvarande.

Övrigt
1.
2.
3.
4.

Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
Engelska delkurstitlar: 1. Theory and Method. 2. Specialisation.
Kursen ersätter TLVR11.
Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med 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 TLVR12, Tros- och livsåskådningsvetenskap:
Avancerad kurs I
Gäller från H14
1401 Teori och metod, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1402 Ämnesfördjupning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

