
 

    
 
 

Kursplan 

Etik, 7,5 högskolepoäng 
Ethics, 7,5 ECTS-credits 

Kod ST251R Giltig från Vårterminen 2023 
Ämnesgrupp Systematisk teologi Fastställd 2017-02-16 
Nivå G2F, grundnivå 2 Senast ändrad 2022-09-11 

Behörighetskrav 
Minst 60 hp Teologi/Religionsvetenskap inklusive ST103R eller motsvarande. 

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• kunna redogöra för några uppfattningar om centrala motiv inom kristen etik och förhållandet mellan 
etik och kristen tro. 

 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att redogöra för, analysera och jämföra några olika etiska teorier, 

• visa förmåga att analysera och jämföra olika resonemang och ståndpunkter vad gäller etiska 
frågeställningar som berör hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt, samt 

• kunna pröva och tillämpa etiska resonemang i samhälle såväl som i kyrka i relation till sexualitet och 
samlevnadsfrågor. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att värdera etiska konsekvenser av olika tros- och livsåskådningstolkningar.  

Innehåll och arbetsformer 
Kursen behandlar etikens grundläggande frågor av moralfilosofisk art samt fördjupar kristen etisk reflektion. 
Kursen önskar ge studenterna en genomtänkt grund för etiska resonemang samt stimulera till egna 
ställningstaganden. Kursen vill också ge ökad förtrogenhet med ett antal aktuella etiska frågeställningar. 
Detta bearbetas genom föreläsningar, seminarieövningar, seminariediskussioner samt gruppbearbetningar. 

Examinationsformer 
PM: Etiska teorier, 2000 ord (2,5 hp) 
* Grupparbete: Hållbarhetsfrågor som till exempel miljö, ekonomi, integration. Redovisas muntligt och 

skriftligt. (2 hp) 
PM: Sexualitets- och samlevnadsfrågor, 2500 ord. (3 hp) 
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* 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: 
 

• PM om etiska teorier har utökats till att omfatta 2,5 hp i stället för 1,5 hp.  

• PM om sexualetik har ändrats till att omfatta 3 hp i stället för 4 hp. 

• De fyra första kapitlen i Kingdom Ethics har lagts till i litteraturlistan som komplement till Etik av Namli 
och Grenholm. 



 

    
 
 

Litteratur 

Etik, 7,5 högskolepoäng 
Ethics, 7,5 ECTS-credits 

Kod ST251R Giltig från Vårterminen 2023 
Ämnesgrupp Systematisk teologi Fastställd 2017-02-16 
Nivå G2F, grundnivå 2 Senast ändrad 2022-09-11 

 
 
Gushee, David P. och Glen H. Stassen. 2016. Kingdom Ethics: Following Jesus in Contemporary Context, 2:a utg. 

Michigan: Eerdmans, 2016, s. 3–85. 
Namli, Elena och Carl-Henric Grenholm. 2019. Etik. Lund: Studentlitteratur, s. 37–179, 227–334. 
Spjuth, Roland. 2020. Kristen moralhistoria: Sökandet efter det goda livet. Malmö: Spricka Förlag, s. 11–252. 
 
Utöver dessa tillkommer fritt vald litteratur för den egna ämnesfördjupningen motsvarande ca. 200 sidor. 
Denna väljs i samråd med lärare.  
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