Kursplan

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 programkurs 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.
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