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Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt standardbehörighet B1. Som program-
kurs i utbildningsprogrammet för kandidatexamen i teologi förutsätter kursen att kursen 
Introduktion till filosofin (7,5 hp) är fullgjord. 
 

Utbildningsmål 
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna 
� redogöra för olika metafysiska, ontologiska och kosmologiska begrepp; 
� visa förtrogenhet med olika metafysiska och antimetafysiska system som empirism, 

relativism, substans- och relationsontologi, empirisk och filosofisk kosmologi; 
� förstå den logiska strukturen i ett metafysiskt/ontologiskt och filosofisk-kosmologiskt 

argument och skillnaden mellan metafysikens och naturvetenskapens metod; 
� i viss mån argumentera för metafysiska/ontologiska uppfattningar. 
 

Innehåll 
Inom varje religion och vetenskap förekommer metafysiska och ontologiska och ofta också 
kosmologiska antaganden, som sällan reflekteras och förutsätts som självklara. Kursen 
behandlar de metafysiska teorier som ligger till grund för religiösa och vetenskapliga system, 
förtydligas dessa systems ontologiska eller kosmologiska förutsättningar och granskas deras 
hållbarhet. Bland annat behandlas de metafysiska förutsättningarna bakom panteismen, 
deismen, teismen och ateismen, frågan om alltings enhet eller mångfald, om förhållandet 
mellan varat, sanningen och godheten, frågor om rummets och tidens betydelse, problemet 
om evolution och intelligent design m.m. 
 

Undervisning och examination 
Undervisning ges i form av föreläsningar med möjlighet till frågor och diskussion. Kursen 
examineras genom aktivt deltagande i undervisningen, ett sammanfattande skriftligt arbete 
och en muntlig tentamen. 
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