
 
 

    
    

 

Kursplan 

Människa och Gud genom västerlandets idéhistoria, 10 hp 
God and Humanity in Western Philosophy and Theology, 10 ECTS-
credits 

Kod ST405H Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Systematisk teologi Fastställd 2018-03-01 
Nivå A1N, avancerad nivå 1 Senast ändrad 2023-01-25 

Behörighetskrav 
Kurser i teologi eller religionsvetenskap om minst 120 hp varav minst 15 hp i Systematisk teologi på 
grundnivå 2, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för 
grundläggande behörighet.  

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa bred kunskap om viktiga historiska tänkare och strömningar inom teologi och filosofi och kunna 
redogöra för hur dessa påverkat den västerländska idéhistorien. 

 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att med adekvata metoder kritiskt kunna analysera och tolka texter från olika tidsepoker 
och även med begränsad information bedöma deras relevans i relation till andra historiska tänkare och 
aktuell forskning, samt 

• visa färdighet att självständigt arbeta med primärtexter för att ge kritiska och konstruktiva bidrag till 
den systematisk teologiska användningen av idéhistoriskt material. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att kunna värdera historiskt material med hänsyn till relevanta samhällsfaktorer och etiska 
aspekter, samt 

• kunna problematisera sin egen tids förståelse i ljuset av andra historiska epokers utgångspunkter. 

Innehåll och arbetsformer 
Systematisk teologi har alltid stått i ett nära samspel med idéhistorien. En fördjupad förståelse och reflektion 
kring den systematiska teologin förutsätter därmed en kännedom om centrala filosofer och idéströmningar 
i historien samt en förståelse för hur sådana strömningar kan aktualiseras och diskuteras i relation till den 
systematiska teologin. Kursen bygger på gemensam läsning av viktiga primärtexter med speciellt fokus på 
antiken, tidig modernitet och modernt tänkande. Vikten ligger på filosofiska teman med särskild relevans 
för teologin såsom epistemologi, ontologi, antropologi. 
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Examinationsformer 
Textseminarium: Bearbetning av textläsning som förbereds genom två skriftliga rapporter (6 hp) 
PM: Bearbetning av en viktig filosofisk frågeställning, 4000 ord (4 hp) 
 
* används för att markera de examinationsformer där differentierade betyg inte ges. Om studenten har ett 
beslut från ALT om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge 
ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt. 

Betygsskala 
Som betyg på kursen används Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

Kursutveckling 
Vid kursens avslutning genomför studenterna en kursvärdering som sammanställs och kompletteras av 
kursansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren. Sedan förra gången kursen gavs har 
följande förändringar genomförts: 
 

• Mindre justering av kurslitteratur. 



 
 

    
    

 

Litteratur 

Människa och Gud genom västerlandets idéhistoria, 10 hp 
God and Humanity in Western Philosophy and Theology, 10 ECTS-
credits 

Kod ST405H Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Systematisk teologi Fastställd 2018-03-01 
Nivå A1N, avancerad nivå 1 Senast ändrad 2023-01-25 

 
Nordin, Svante. 2017. Filosofins historia: Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen. 4:e 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 
Cahn, Steven M. 2017. Classics of Western Philosophy. 8:e uppl. Hackett Publishing Company. 


	Kursplan
	Människa och Gud genom västerlandets idéhistoria, 10 hp
	God and Humanity in Western Philosophy and Theology, 10 ECTS-credits
	Behörighetskrav
	Mål
	Kunskap och förståelse
	Färdighet och förmåga
	Värderingsförmåga och förhållningssätt

	Innehåll och arbetsformer
	Examinationsformer
	Betygsskala
	Kursutveckling



	Litteratur
	Människa och Gud genom västerlandets idéhistoria, 10 hp
	God and Humanity in Western Philosophy and Theology, 10 ECTS-credits



