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Behörighet/förkunskaper
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Mål/förväntade studieresultat

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 samlevnadsfrågor.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga att värdera etiska konsekvenser av olika tros- och livsåskådningstolkningar.

Innehåll
Kursen behandlar etikens grundläggande frågor av moralfilosofisk art samt fördjupar kristen etisk reflektion.
Studenten vägleds till en fördjupad och mer genomtänkt metod för etiska resonemang samt stimuleras till
egna ställningstaganden. Kursen vill också ge ökad förtrogenhet med ett antal aktuella etiska frågeställningar.

Undervisning/arbetsformer
Föreläsningar, seminarieövningar, seminariediskussioner samt gruppbearbetningar.

Examination

Individuellt PM om etiska teorier. (1,5 hp)
Eget fördjupningsarbete om hållbarhetsfrågor som till exempel miljö, ekonomi eller integration. (2 hp)
Individuellt skriftligt PM om eget valt fördjupningsämne. (4 hp)

Betyg
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 kursanalys som är tillgänglig för studentkåren.
Sedan förra gången kursen gavs har följande förändringar genomförts:
Förändring av kurslitteratur:
• Messer, Neil. 2006. SCM Study Guide: Christian Ethics. London: SCM Press, har bytts ut till: Namli, Elena
och Carl-Henric Grenholm. 2019. Etik. Lund: Studentlitteratur.
• Kompendiematerial om postkoloniala/befrielseteologiska och feministiska perspektiv har tagits bort då
de perspektiven återfinns i Namli och Grenholm.
Förändringar av examination
Det individuella PM:et om etiska teorier har gått från att omfatta 3 hp till 1,5 hp. Detta för att ge utrymme
åt examinationer där studenterna jobbar med etiska frågeställningar kopplat till hållbarhetsfrågor och egna
valda fördjupningsämnen.

Litteratur

Namli, Elena och Carl-Henric Grenholm. 2019. Etik. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-9-144-12168-0
Spjuth, Roland. 2020. Kristen moralhistoria: sökandet efter det goda livet. Malmö: Spricka Förlag. ISBN: 978-9198-56981-0 (188 s.)
Fördjupningslitteratur (ca 250 s)
Fritt vald litteratur för den egna ämnesfördjupningen. Väljs i samråd med lärare.
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