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Kursplan Introduktion till religionsfilosofi, 
hermenutik, etik & apologetik 

 
 

 
Kurskod: ST 12 
Ämnesområde: Systematisk teologi 
Kursens benämning: Introduktion till religionsfilosofi, hermenutik, etik & apologetik 
Kursens nivå: Grundkurs 
Kursens omfattning: 7,5 sp 
Utbildningsnivå: Grundnivå/ First cycle 
Engelskt namn på kursen: Systematic theology, Introduction to philosophy of 
religion, hermeneutics, ethics, and apologetics, introductory course, 7,5 credits 

1. Fastställande 

Kursplanen är fastställd av Församlingsfakultetens samrådsgrupp 2008-06-02, 
reviderad 2010-08-20, 2013-03-18, 2017-03-21, att gälla från och med HT 2017. 

2. Inplacering 

Kursen ingår som en delkurs i TU 1, 60 sp och utgör därför ett obligatoriskt moment i 
Teologisk utbildning för kyrka och samhälle, samtliga varianter. Kursen kan även 
läsas som fristående kurs. 

3. Förkunskaper 

För tillträde till kursen krävs, utöver grundläggande högskolebehörighet, SvB/Sv2B, 
Samhällskunskap A, Historia A, betyget skall vara lägst Godkänt eller motsvarande. 

4. Innehåll 

Kursen ger en introduktion till den systematiska teologin enligt följande moment: 

A. Religionsfilosofi (2 sp) 

Ämnet introduceras som akademisk teologisk disciplin. Framträdande 
religionsfilsofer presenteras och deras tänkande analyseras. Kursen ger en 
genomgång av religionsfilosofins traditionella problemområden, som tro och 
vetande, den religiösa erfarenheten, det religiösa språket. 
Delar av filosofins historia med relevans för nutida religionsfilosofisk debatt 
presenteras. 

B. Hermeneutik (2 sp) 

Den teologiska hermeneutiken placeras in i sitt sammanhang och relateras till 
hermeneutik inom andra vetenskapliga discipliner. Momentet betonar dels 
kunskapen om olika hermeneutiska modeller och system, och dels studentens 
förmåga att tillämpa dem. 
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C. Teologisk etik (2 sp) 

Den teologiska etiken introduceras och relateras till filosofisk och annan etik. 
Grunden för den kristna etiken och olika framställningar av den introduceras. De 
olika etiska modellerna appliceras på olika etiska problem. 

D. Apologetik (1,5 sp) 

Den kristna apologetiken introduceras som teologiskt ämne. Några klassiska 
invändningar mot kristen tro behandlas. Den samtida kulturen belyses ur kristen 
synvinkel i syfte att skapa utrymme för dialog och debatt mellan kristen tro och 
andra värderingar. 

4.1 Undervisnings- och arbetsformer 

Under kursen ges föreläsningar som introducerar och placerar in de olika momenten 
i dt teologiska studiet. Studenten skriver ett flertal papers och referat som också 
utgör en del av examinationen. 

5. Mål 

Studenten skall efter avslutad kurs vara orienterad kring den systematiska teologins 
arbete med religionsfilosofiska, hermeneutiska, etiska och apologetiska 
frågeställningar. 

Kunskap och förståelse 

Studenten skall efter avslutad kurs 

 kunna redogöra för olika religionsfilosofiska problemområden t.ex. olika 
modeller för relationen mellan tro och vetande, den religiösa erfareneheten, 
det religiösa språket, det ondas problem etc., 

 kunna redogöra för den teologiska etikens grundläggande teori- och 
metodfrågor, de viktigaste etiska modellerna och skolbildningarna, och ge 
exempel på tillämpad teologisk etik, 

 kunna presentera några hermeneutiska modeller och redogöra för 
hermeneutikens roll inom humaniora och teologi, samt 

 visa kunskaper i den kristna apologetikens uppgifter och utformning. 

Färdighet och förmåga 

Studenten skall efter avslutad kurs 

 visa förmåga att identifiera religionsfilosofiska problem och axiom i teologiska 
texter, samt bearbeta religionsfilosofiska givna problem, 

 visa förmåga att applicera olika etiska modeller på etiska problem samt föra 
etiska resonemang vad gäller tillämpad teologisk etik, 

 visa förmåga att applicera enklare hermeneutiska metoder vid texttolkning, 
samt 

 visa förmåga att föra apologetiska resonemang utifrån givna 
problemställningar. 
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Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Studenten skall efter avslutad kurs 

 visa förmåga att reflektera över religionsfilosofins betydelse för teologiskt 
tänkande samt reflektera över egna och andras religionsfilosofiska tänkande, 

 relatera egna etiska ställningstaganden till den teologiska etikens olika 
modeller, 

 visa förmåga att reflektera över egen hermeneutisk förförståelse i det 
teologiska studiet, samt 

 visa förmåga att reflektera över personliga ställningstaganden i apologetiska 
frågor. 
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7. Examination 

Kursen examineras genom papers (50%) och en skriftlig salstentamen (50%). 

8. Betyg 

På kursen ges graderade betyg enligt Församlingsfakultetens ordinarie betygsskala. 

9. Kursutvärdering 

Kursutvärdering sker i enlighet med studiehandbokens instruktioner. 

10. Övrigt 

- 


