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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier 

Grundläggande behörighet för högskolestudier.  
Förkunskapskraven kan även uppfyllas av den som inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Kursens plats i utbildningssystemet 

Kursen ingår i Baskurs i teologi, 60 hp som utgör inledning till de teologiska studierna samt ingår i kandidatexamen 
180 hp.  

Kursens lärandemål 

Studenten skall efter avslutad kurs kunna 

- redovisa kunskap om grundläggande människosynsfrågor 

- analysera livsåskådningsfrågor och etiska frågor 

- identifiera grundläggande historiska och aktuella etiska frågor 

 

Kursens uppläggning  

Kursen består av en sammanhållen serieföreläsning, samt därefter återkommande tematiska seminarier fördelade 
på resten av terminen. Kursen går på halvfart, kvällstid.  

Kursens innehåll 

Kursen presenterar och diskuterar människosynsfrågor, etiska frågor och allmänna livsåskådningsfrågor med 
utgångspunkt i litteratur i dessa ämnen, både nyutgiven sådan och klassiker av Hannah Arendt och Iris 
Murdoch. Tonvikt läggs på problembearbetning och nutida uttryck för livsfrågor, etiska frågor och 
livsåskådning. 

Undervisningsformer 

Kursen ges både som distanskurs och i form av traditionell klassrumsundervisning med närvarokrav (den som 
varit frånvarande mer än 20 % kan kompensera detta med arbetsuppgifter efter överenskommelse med 
kursansvarig lärare. Den som har varit frånvarande mer än 35 % får inte betyg på kursen.) 

Examination och betygssättning 

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen i form av salsskrivning eller hemtentamen. Betyg ges 
enligt betygsskalan, Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. 

Kursbevis 

Kursbevis utfärdas på begäran. 
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