Kursplan

Med tanke på Gud – Introduktion till
religionsfilosofin (7,5 hp)
Thinking Faith – Introduction to the Philosophy of Religion (7.5 ECTS credits)
Nivå: Grundläggande nivå
Ämnesområde: FILOSOFI
Kurskod: 0005

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet för
kandidatexamen i teologi eller filosofi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i filosofi och
teologi (30 hp) är fullgjord. När kursen ingår som programkurs i utbildningsprogram för
kandidatexamen i filosofi bör även Allmän etik (7,5 hp) och Filosofins historia I-II (15 hp) vara
fullgjorda.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna
§ på ett övergripande sätt redogöra för några av religionsfilosofins centrala frågeställningar
och några huvudtankar hos ett par betydande västerländska religionsfilosofer;
§ visa att han/hon förstår och kan använda några centrala religionsfilosofiska begrepp;
§ visa viss förmåga att kritiskt läsa och analysera religionsfilosofiska texter.

Innehåll
Religionsfilosofi hör som akademisk disciplin hemma i gränsområdet mellan teologi och
filosofi. Ämnet behandlar olika frågeställningar av filosofisk art som hänger samman med
religiös tro. Hit hör till exempel frågor om Guds existens, förhållandet mellan religion och
förnuft, det religiösa språkets natur, förhållandet mellan religion och vetenskap, ateismens
religionskritik, samt frågan om religiösa upplevelser kan grunda kunskapsanspråk. Kursen ger
en introduktion till dessa och andra centrala frågor inom religionsfilosofins område. Särskild
uppmärksamhet ägnas åt tänkare ur den katolska tanketraditionen, liksom åt religionsfilosofer
verksamma i Sverige.

Undervisning och examination
Lokal undervisning och examination
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Examinationen sker dels fortlöpande
muntligt under kursens gång genom aktivt deltagande i seminarierna och skriftligt genom
inlämnande av ett PM à 4–6 A4-sidor, dels genom en muntlig tentamen eller en skriftlig
tentamen via nätet vid kursens slut. Sluttentamen står för 50 % av slutbetyget.

Undervisning och examination på halvdistans
Kursstarten sker via kursportalen på nätet. En betydande del av undervisningen ges i form av
föreläsningar via kursportalen. Två obligatoriska samlingar på studieorten med föreläsningar
och diskussionsseminarier ingår i kursen. Viss handledning kan ges på telefon. Kursen
examineras dels genom inlämnande av ett PM à 5–6 A4-sidor, dels genom antingen en
muntlig tentamen på studieorten eller en skriftlig tentamen via nätet vid kursens slut.
Sluttentamen står för 50 % av slutbetyget.
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