
Betygskriterier 
TLVB32/D32 Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs II, 15 hp 
 
 
Lärandemål G VG 
kunna redogöra för och klarlägga problem och 
diskussioner inom aktuell forskning och debatt 
om antropologi belysta genom uppfattningar 
om människans natur, problem och mål 
 

Du kan på ett korrekt sätt redogöra för centrala 
problem och diskussioner inom aktuell 
teologisk, religionsfilosofisk och etisk reflektion 
kring människans natur samt den mänskliga 
existensens mål och mening. Du kan beskriva 
hur de tänkare vi arbetar med i kursen ser på 
idén om arvsynd, mänsklig ondska, moraliskt 
ansvar och förhållandet mellan kropp och själ. 
 

Du kan dessutom relatera olika tänkare och 
idéer till varandra samt visa på idémässiga 
spänningar mellan olika tänkare. Vidare kan du 
visa hur ett och samma problemområde kan 
belysas ur teologiska, religionsfilosofiska och 
etiska perspektiv. 

kunna använda teorier och metoder som är 
aktuella inom tros- och  
livsåska ̊dningsvetenskapen för att skriftligt 
analysera en vald frågeställning 
 

Du visar förmåga att analysera ett avgränsat 
problemområde inom systematisk teologi, 
religionsfilosofi eller etik utifrån lämplig(a) 
teori(er) och metod(er). Du förmår även 
förmedla din analys på ett pedagogiskt och 
strukturerat sätt. 

Du visar dessutom förmåga att utveckla en 
kritisk metareflektion över de(n) teori(er) och 
metod(er) du valt samt resonera kring möjliga 
begränsningar i detta val. Du förmår även 
förmedla din analys i utmärkt språkbruk. 

kunna kritiskt värdera olika teorier inom etik, 
religionsfilosofi och systematisk teologi i aktuell 
debatt inom samhälls- och kyrkoliv med speciell 
betoning på antropologin där särskild vikt läggs 
vid genus, makt och etnicitet 
 

Du kan identifiera och exemplifiera hur 
maktstrukturer rörande genus och etnicitet 
kommer till uttryck i hur man inom såväl det 
bibliska som det grekisk-filosofiska arvet sett på 
människans natur och bestämning. Du kan 
också visa hur dessa strukturella mönster 
återspeglas även inom aktuell debatt i samhälle 
och kyrka. 

Du kan dessutom fördjupa din analys och 
reflektera kring hur dessa strukturer speglar 
olika historiska kontexter, likaså kan du visa på 
sätt att kritiskt och konstruktivt förhålla sig till 
det faktum att texter med en ofta problematisk 
verkningshistoria likväl tillhör vårt teologiska 
och filosofiska arv. 

 


