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Kursplan  
Teologi och socialetik, 7,5hp 
Theology and Social Ethics, 7,5 ECTS  
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Theology and Social Ethics, 7,5 ECTS 
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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier 
För tillträde till kursen krävs att den studerande har grundläggande behörighet för högskolestudier och är 

antagen till utbildningen.  
 
Kursens plats i utbildningssystemet 
Kursen ingår i Baskurs i teologi, 60 hp.  
 

Kursens lärandemål 
 
Kunskap och förståelse 
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 

 Redogöra för bärande teman i en kristen livstolkning.  
 
Färdighet och förmåga 
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:   

 Ge exempel på och förklara mötespunkter mellan teologi och aktuella 
livsfrågor. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 

 Utveckla teologiska perspektiv på socialetiska frågeställningar. 
 

Kursens uppläggning 
Kursen ges på halvfart.  

Kursens innehåll 
Kursen presenterar bärande tankar i kristen troslära. I kursen diskuteras vidare den kristna trons förhållande till 
aktuella livsfrågor, moraluppfattningar och människosyn, samt till en allmänmänsklig etik, liksom olika modeller 
för kyrkans sociala engagemang. 

Undervisningsformer 
Kursen bedrivs digitalt och på campus. Detaljerat schema med beskrivningar av undervisningsformer meddelas 
separat. 
 
Examination och betygssättning 
Examination genomförs individuellt. Betygsskalan består av betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.  

Kursbevis 
Kursbevis utfärdas på begäran. 

Kurslitteratur 
Andersen, Svend (1997): Som dig själv. En inledning i etik. Nya Doxa (urval) 

Christiansson & Linde, red. (2019), Kan barmhärtigheten institutionaliseras? Artos. (urval) 

Ford, D F (2013): Theology: a very short introduction. Oxford University Press. 

Jeanrond, W G (2010), Kärlekens Teologi, Verbum. 

Wingren, Gustaf (2011), Credo – den kristna livsåskådningen. Artos.  

Artiklar kan tillkomma 


