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Ämnesområde

Systematisk teologi

Kurskategori
Kursens nivå

Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs
Grundnivå, fortsättningskurs (G1F)

Förkunskapskrav

Fortsättningskurs i systematisk teologi: Kursen förutsätter minst betyget
Godkänd på Religionsvetenskap A 30 hp eller motsvarande.
Kursen syftar till att ge en allmän introduktion i etik och problematisera
etiska teorier. Särskild uppmärksamhet ägnas åt teologisk etik och
frågeställningar av särskild relevans för kristendomen.

Syfte

Förväntade
studieresultat

Moment

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur, övriga
läromedel

Studenten förväntas visa förmåga att:
 identifiera och formulera etiska frågeställningar
 redogöra för grunddragen i olika metaetiska teorier samt kritiskt
granska dessa;
 redogöra för grunddragen i de viktigaste normativa etiska
modellerna samt kritiskt granska dessa;
 identifiera och jämföra olika religioners sätt att utveckla etik;
 redogöra för grunddragen i några alternativa utformningar av
teologisk etik samt kritiskt granska dessa;
 på ett underbyggt sätt kritiskt pröva olika ställningstaganden i etiska
frågor.
a) Metaetik
b) Normativ etik
c) Världsreligionerna och etik
d) Teologisk etik
e) Tillämpad etik
Lektioner, föreläsningar och gruppövningar.
a) Gensler, Harry J, Ethics – a Contemporary Introduction, London:
Routledge 2011 (eller senare upplaga), s 1-96. (96 s)
b) Heiene, Gunnar, Thorbjörnsen, Svein Olaf, Kristen etikk – en
innföring, Oslo: Universitetsforlaget 2011 (303 s).
eller
Henriksen, Jan-Olav, Vestlesen, Arne Johan: Etik i arbete med
människor, Lund: Studentlitteratur 2013. (289 s)
c) Se b ovan
d) Gerhardsson, Birger, ”Med hela ditt hjärta.” Om Bibelns ethos, Lund:
Novapress 1996. (159 s)
Nordlander, Agne, Helighetens återkomst, Uppsala: EFS-förlaget 1989.
(200 sidor) (finns i klassupssättning i bibliotek)
Nygren, Tomas, ”Grundfrågor i kristen etik” i Ingång – Johannelunds
teologiska skriftserie nr 4 2001 (40 s)
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Betygsgrader
Betygskriterier

Examination

Utvärdering
Särskild information

Sowle Cahill, Lisa, ”Gender and Christian Ethics” i The Cambridge
Companion to Christian Ethics (red R. Gill), Cambridge: Cambridge
University Press 2001, s 112-124. (12 s)
e) Se b ovan
Några aktuella artiklar som anges i samband med kursstart.
totalt ca 810 sidor
Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U)
För betyget godkänd krävs att:

en förmåga att identifiera och formulera etiska
frågeställningar visas

relevanta faktakunskaper i etik uppvisas.

en grundläggande förmåga att återge olika etiska modeller
visas.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att förmåga visas att:

kombinera och integrera olika metaetiska, normativa etiska
teorier och modeller för teologisk etik med varandra

självständigt tillämpa relevanta normativa etiska teorier i
bearbetningen av etiska frågor.

utifrån medveten metod självständigt och kritiskt värdera olika
etiska teorier.
Examinatorisk inlämningsuppgift i tillämpad etik samt en avslutande
tentamensskrivning. Det samlade resultatet av inlämningsuppgift och
tentamensskrivning ligger till grund för betygsättningen. Både för
inlämningsuppgift och tentamensskrivningen krävs godkänt resultat för
att kursen som helhet ska godkännas.
Lektioner och seminarieövningar är obligatoriska. Frånvaro
kompenseras enligt överenskommelse med lärare.
Kursen utvärderas skriftligt
Vid underkänt resultat tillämpas kompletteringar på inlämnad uppgift i
tillämpad etik enligt överenskommelse med examinator. För
tentamensskrivningen begränsas antalet tentamenstillfällen till
maximalt fem.

Omtentamen för att höja betyget från godkänt till väl godkänt
tillämpas ej.
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