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Kursplan  

Teologisk etik, 15 hp 

Theological ethics, 15 ECTS  

 

TeolEtik 

 

 

Program Kandidatprogram i teologi   

Program hp 180 

Utbildningsnivå Grund 

Ladokkod TKGG16 

Kursens hp 15 

Nivåklassificering G2F 

Huvudområde Teologi 

Ämnesområde Systematisk teologi 

Betygsskala Väl Godkänd, Godkänd. Underkänd 

Kursansvarig institution Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi 

Beslutande organ Institutionsstyrelsen 

Datum för fastställande 2010-12-07 

Reviderad 2013-11-26 

Kursplan gäller från Vårterminen 2010 

Gällande utbildningsplan 2012-03-16 
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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier 

För studerande fordras minst 45 hp inom Baskurs i teologi, 60 hp (eller motsvarande), där delkurs 1, delkurs 4, 
delkurs 5 skall vara avklarade. 

Förkunskapskraven kan även uppfyllas av den som inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 
Regler för prövning av sådana kunskaper fastställes av högskolans nämnd för utbildning och forskning. 

Kursens plats i utbildningssystemet 

Kursen är en påbyggnadskurs som bygger vidare på Baskurs i teologi, 60 hp samt ingår i högskoleexamen  
120 hp. 

Kursens lärandemål 

Studenten ska efter avslutad kurs kunna 

-  identifiera beröringspunkter mellan moraliska omdömen och kristen tro, samt frågor 
om religionens betydelse för moraliska värdens sanningsanspråk 

-  självständigt analysera förhållanden mellan etik och kristen tro 

-  redogöra för olika utformning av teologisk etik i ett historiskt och samtida perspektiv 

-  muntligt föra ett kvalificerat samtal om tillämpad teologisk etik 

Kursens uppläggning 

Kursen går på halvfart, kvällstid.  

Kursens innehåll 

I kursen fördjupas frågor om etikens relation till livsåskådning och kristen tro. Olika utformningar av kristen etik 
i historia och nutid studeras och sätts i relation till en humanistisk etik. Särskilt uppmärksammas frågor om hur 
ett moraliskt omdöme kan rättfärdigas, vad som utmärker en rätt handling och huruvida etiska värden har ett 
självständigt berättigande. Kursen belyser också teorier om godhet och ondska som fenomen. 

Undervisningsformer 

Föreläsningar i lektionssal. Frivillig närvaro. Föreläsningarna spelas in och finns tillgängliga på lärplattformen Its 
learning. 

Examination och betygssättning 

Examination sker i form av en individuell skriftlig tentamen. Betygsskalan består av betygen Väl godkänd, 
Godkänd och Underkänd.  

Kursbevis 

Kursbevis utfärdas på begäran. 

Kurslitteratur 

Se separat litteraturlista. 
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Litteraturlista 

Kurslitteratur fastställd av Institutionsstyrelsen för diakoni, kyrkomusik och teologi 2013-11-26 

Camus, Albert (2010), The Plague (sv Pesten) London: Penguins 

Flescher, Andrew Michael (2003), Heroes, Saints and Ordinary Morality, Washington: Georgetown University Press. 
 

Lögstrup, Knut E (1992), Det etiska kravet. Göteborg: Daidalos 

MacIntyre, Alasdair (1998), A Short History of Ethics, London: Routledge 

Murdoch, Iris (2014), The Sovereignty of Good, London: Routledge 

Stout, Jeffrey (2001), Ethics After Babel. The Languages of Morals and their Discontents. Boston, Princeton Univ Press 

Artiklar kan tillkomma 


