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Philosophy for Theologians
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Systematisk teologi
Programkurs – kan ingå i kandidatexamen i teologi, kan även läsas som
fristående kurs
Grundnivå GIF
30 hp inom religionsvetenskap teologi

Syfte

Att studenten ges
 en grundläggande kunskap om filosofins relevans för teologin
 en grundläggande färdighet i analys och formulering av filosofiska
argument.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Förväntade
 redogöra för centrala filosofiska begrepp, tänkare och
studieresultat
argumentationslinjer inom olika teologiska och religionsfilosofiska
frågor
 analysera och utvärdera filosofiska och teologiska texter
Kursen har följande moment:
Moment
a. Centrala filosofiska begrepp, inriktningar och tänkare med relevans för
teologin.
b. Grundläggande argumentationsteori samt skrivövningar.
c. Fördjupning i klassiska religionsfilosofiska problem genom närläsning av
originaltexter.
Undervisnings- och Föreläsningar, seminariediskussion och övningar samt reflekterande PM.

arbetsformer
Litteratur

Lindholm, Stefan: opublicerat bokmanus ‘Filosofi för teologer’ (ca 150 s).
(Tillhandahålls digitalt i samband med kursstart)
eller
Allen, Diogenes och Eric O. Springsted: Philosophy for Understanding
Theology. 2:a utgåvan Louisville: Westminster John Knox Press, 2007,
(336 s)
Kompendium med utdrag ur originaltexter samt vetenskapliga artiklar. (ca
600 s)
(Tillhandahålls digitalt i samband med kursstart.)
Referenslitteratur
Audi, Robert red.: Cambridge Dictionary of Philosophy. Cambridge:
Cambridge University Press, 1996.
Baggini, Julian och Fosl, Peter S. red.: The Philosopher’s Toolkit. A
Compendium of Philosophical Concepts and Methods. Oxford:
Blackwell, 2003.
Gørn, Arne m.fl., red.: Filosofilexikonet. Stockholm: Forum, 1997.

Betygsgrader

Betygskriterier

Jonsson, Ulf: Med tanke på Gud: en introduktion till religionsfilosofin.
Umeå: Artos, 2003.
Stanford Encyclopedia of Philosophy, finns tillgänglig via webb:
https://plato.stanford.edu/
Warburton, Nigel: Philosophy: The Essential Study Guide London:
Routledge, 2004.
Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
För betyget Godkänd krävs att studenten har:
 en övergripande kunskap om filosofins historia och dess relevans för
teologi och religionsfilosofi.
 en grundläggande färdighet i argumentationsanalys.
För betyget Väl godkänd krävs att studenten har:
 god kännedom om betydelsen av filosofiska begrepp i historia och
nutid samt deras funktion i teologi och religionsfilosofi.
 en förmåga att självständigt analysera, utvärdera och filosofiska
argument om teologiska och religionsfilosofiska frågor.
För att betyget väl godkänd ska vara möjligt att erhålla behöver examinerande
uppgifter vara inlämnade inom överenskommen tid.

Examination
Särskild
information

Utvärdering

Kursplanen
fastställd
Planen gäller från
2018-06-13/SL/TN

Skriftliga och muntliga examinationer ingår, aktivt deltagande i
seminarieövningar kan även ingå.
Vid underkänt resultat tillämpas kompletteringar och/eller
tentamensskrivningar. För tentamensskrivningar begränsas antalet
tentamenstillfällen till maximalt fem. Genomgången kurs kan examineras upp
till fem år efter att den påbörjats. Därefter krävs att kursen tas på nytt för att
examineras. Kompletteringar för att höja betyget till väl godkänt tillämpas ej.
När kursen tas på distans kan ytterligare examinerande moment jämfört med
campuskurs ingå.
Kursen utvärderas skriftligt.
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Ht 2018

