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Bernard Lonergans filosofiska teologi (7,5 hp) 
The Philosophical Theology of Bernard Lonergan (7.5 ECTS credits) 

 
Nivå: Grundläggande nivå 
Ämnesområde: FILOSOFI eller TEOLOGI (systematisk teologi) 
Kurskod: 0064 
 

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt standardbehörighet B 1. Som program-
kurs i utbildningsprogrammet för kandidatexamen i teologi förutsätter kursen normalt att 
minst hälften av programmets filosofikurser (15 hp) och kursen Introduktion i kristen teologi 
(7,5 hp) är fullgjorda. 
 

Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande 
� kunna redogöra för de bärande idéerna i Bernard Lonergans tänkande, i synnerhet hans 

epistemologi och filosofiska teologi; 
� på ett övergripande sätt kunna redogöra för de filosofi- och teologihistoriska källorna till 

Bernard Lonergans tänkande; 
� visa förmåga att kritiskt reflektera kring användningen av den transcendentala metoden på 

teologiska och filosofiska problemställningar. 
 

Innehåll 
Den kanadensiske jesuiten, teologen och filosofen Bernard Lonergan (1904-1984) hör till 
1900-talets mest betydelsefulla nordamerikanska katolska teologer. Lonergan ägnade stort 
intresse åt teologins filosofiska förutsättningar och åt frågan hur teologi kan bedrivas 
intellektuellt redligt i en pluralistisk och sekulariserad kultur. Karaktäristiskt för Lonergan är 
det nära sambandet mellan filosofi och teologi i hans tänkande, som bland annat visar sig i 
hans så kallade transcendentala teologiska metod. Med utgångspunkt från några av Lonergans 
viktigaste texter ger kursen en introduktion till Lonergans tänkande, i synnerhet till hans teori 
om grunderna för kunskap om Gud. 
 

Undervisning och examination 
Undervisning ges i form av seminarieövningar. Examinationen fullgörs dels genom 
fortlöpande aktivt deltagande i seminarieövningarna, dels genom författande av ett PM (20–
30 A4-sidor) om något ämne som behandlas i kurslitteraturen. Detta PM framläggs och 
diskuteras vid seminarieövning. 
 

Litteratur 
Busch Nielsen, Kirsten, Teologi og omvendelse: Introduktion til Bernard Lonergan 

(København: Akademisk Forlag 1996), 174 s. 



Jonsson, Ulf, Foundations for Knowing God: Bernard Lonergan’s Foundations for Knowing 

God and the Challenge from Antiofoundationalism (Frankfurt: Peter Lang 1999), 367 s. 
Lonergan, Bernard, Collection. Ed. by Frederick E. Crowe (Toronto: University of Toronto 

Press 1967 el. senare uppl.), urval c:a 200 s. enligt anvisningar vid kursstart 
Lonergan, Bernard, Second Collection (Toronto: University of Toronto Press 1996), urval c:a 

200 s. enligt anvisningar vid kursstart 
Morelli, Mark D. & Morelli, Elizabeth A., The Lonergan Reader (Toronto: University of 

Toronto Press 1997), urval c:a 300 s. enligt anvisningar vid kursstart 
 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”. 
 
Kursplanen fastställd 2009-04-03; rev. 2011-04-04 
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-07-01 


