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Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen
med ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2014-04-11 att gälla
från och med 2014-04-11.

 

Allmänna uppgifter
Ämne: Tros- och livsåskådningsvetenskap
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
 
Undervisningsspråk: Svenska
 

 

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
kunna redogöra för vad som utmärker ett semivetenskapligt argument för
eller emot Guds existens, 
kunna identifiera och återge det väsentliga i ett antal semivetenskapliga
argument, 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

TLVB51, Tros- och livsåskådningsvetenskap: (O)intelligent
design? En studie i semivetenskap, 7,5 högskolepoäng

Studies in Faith and World Views: (Un)intelligent Design? A Study
in Semi-Science, 7.5 credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Religionsvetenskap och teologi: Tros-
och livsåskådningsvetenskap

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav
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Färdigheter och förmåga
på ett grundläggande sätt kunna klarlägga ett antal relevanta
semivetenskapliga arguments logiska struktur, 
på ett kritiskt tänkande sätt kunna diskutera relationen mellan
naturvetenskap och religion, 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
på ett opartiskt och balanserat sätt kunna bedöma rimligheten i ett antal
semivetenskapliga argument både för och emot Guds existens. 

 

Kursens innehåll
Kursen avser att på ett strikt filosofiskt plan belysa frågan huruvida den
moderna naturvetenskapen kan användas för att dra slutsatser om Guds
existens. Genom att dissekera ett antal relevanta semivetenskapliga argument,
dvs. argument som delvis baseras på naturvetenskapliga rön, bereds den
studerande möjlighet att öva sig i argumentationsanalys, att mer exakt
bedöma naturvetenskapens räckvidd, att fördjupa sin förståelse för den
komplicerade relationen mellan naturvetenskap och religion, och att förbättra
sin förmåga att identifiera grundläggande och ofta outtalade antaganden av
metafysisk eller kunskapsteoretisk art.

 

Kursens genomförande
Undervisning sker genom föreläsningar. De obligatoriska skriftliga
inlämningsuppgifterna förutsätter tillgång till Internet.

 

Kursens examination
Examination sker dels genom två individuella skriftliga inlämningsuppgifter,
dels genom en avslutande salsskrivning.

 

Betyg
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

 

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 30 hp studier inom valfritt område.

 

Övrigt
Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds
universitet. 
Engelsk kurstitel: Studies in Faith and World Views: (Un)intelligent Design?
A Study in Semi-Science 
Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en
annan kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. 
För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och
informationsmaterial. 
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