Kursplan

Fundamentalteologi (7,5 hp)
Fundamental Theology (7,5 ECTS)
Grundnivå
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi)
Kurskod: 0203

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

Utbildningsmål
Efter avslutad kurs förväntas den studerande
§ kunna redogöra för några vanliga sätt att förstå sådana centrala teologiska begrepp som
Gud, tro, religiös erfarenhet, uppenbarelse, tradition, kyrka och sakramentalitet;
§ förstå olika rationalitetsbegrepps relevans för förståelsen av den kristna tron och trostraditionen;
§ visa förmåga att kritiskt reflektera kring frågor om troslärors inbördes samband och
koherens;
§ visa förmåga att kritsikt reflektera kring religiösa sanningsanspråk och deras grunder.

Innehåll
Fundamentalteologi hör som akademisk disciplin hemma i gränsområdet mellan
kontroversteologi och livsåskådningsvetenskap. Ämnet behandlar teman av grundläggande
betydelse för den kristna trons självförståelse, såsom Gud, tro och uppenbarelse. Vidare ingår
frågor om trons anspråk på sanning och universell relevans, förhållandet mellan skrift och
tradition, dogmutveckling, samt kyrkan som trosgemenskap och hennes strukturer och
ämbeten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den katolska trostraditionen så som denna kommit
till uttryck i Andra Vatikankonciliets dokument, men jämförelser görs även med andra
trostraditioner.

Undervisning och examination
Lokal undervisning
Undervisning ges i form av föreläsningar. Kursen examineras dels genom en skriftlig
examinationsuppgift (ca 5–7 A4-sidor), dels genom en tentamen vid kursens slut. Tentamen
kan ske i skriftlig eller muntlig form. På examinationsuppgift och tentamen ges något av
betygen A–F. Examinationsuppgift och tentamen står för vardera 50 % av slutbetyget på
kursen.

Undervisning och examination på halvdistans
Undervisning ges i form av föreläsningar via nätportalen Moodle, samt i samband med två
obligatoriska heldagsträffar vid Newmaninstitutet i Uppsala. Kursen examineras dels genom
en skriftlig examinationsuppgift (ca 5–7 A4-sidor), dels genom en tentamen vid kursens
slut. Tentamen kan ske i skriftlig eller muntlig form. På examinationsuppgift och tentamen
ges något av betygen A–F. Examinationsuppgift och tentamen står för vardera 50 % av
slutbetyget på kursen.
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