Kursplan

Att tolka tron i dag – Språkfilosofi och teologisk
hermeneutik (7,5 hp)
Interpreting Faith Today – An Introduction to the Philosophy of Language and
Theological Hermeneutics (7.5 ECTS)
Nivå: Grundläggande nivå
Ämnesområde: FILOSOFI eller TEOLOGI (systematisk teologi)
Kurskod: 0015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs förutsätter kursen att A-kursen,
Introduktion i filosofi och teologi (30 hp) är fullgjord. Inom ramen för utbildningsprogrammet i
filosofi förutsätter den dessutom normalt att ytterligare minst fem kurser i filosofi är fullgjorda. Av
kursdeltagare som genomgår kursen som fristående kurs förväntas motsvarande förkunskaper i
filosofi.
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
§ ha övergripande kunskap om huvudriktningar inom analytisk språkfilosofin, semiotik samt
modern hermeneutik;
§ visa att han/hon förstår de språkfilosofiska och hermeneutiska implikationerna i umgänge med
texter och andra meningsbärande uttryck;
§ visa förmåga att analysera texter ur ett språkfilosofiskt perspektiv och diskutera övergripande
tolkningsproblem i teologiska texter.

Innehåll

Kursen behandlar frågor om språk, mening och tolkning. I kursens första del behandlas den
analytiska språkfilosofin och dess redogörelser för förhållandet mellan språk, mening och
verklighet. I kursens andra del presenteras den semiotisk ingången till frågan om hur
representationer och symboler används inom mänsklig kommunikation. Kursens tredje del
introducerar den filosofiska hermeneutiken – ”tolkningsläran” – och besläktade skolor i 1900-talets
filosofi rörande människan såsom uttolkare, inte bara av texter utan av världen och livet i stort.
Slutligen presenteras den teologiska hermeneutikens grundproblem och frågeställningar.

Undervisning och examination
Lokal undervisning

Undervisningen har formen av föreläsningar och seminarier.
Examinationen består av ett PM à 6—10 A4-sidor samt inlämningsuppgifter under kursens gång.
Inlämningsuppgifterna ger endast något av betygen E eller F.

Undervisning på halvdistans

Undervisningen har formen av föreläsningar och seminarier på nätet. Två obligatoriska samlingar
på plats ingår också. Examinationen består av ett PM à 6—10 A4-sidor samt inlämningsuppgifter
under kursens gång. Inlämningsuppgifterna ger endast något av betygen E eller F.
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