Kursplan

Franciskansk spiritualitet – från Guds lille fattige
Franciskus till ekologi i dag (7,5 hp)
Franciscan Spirituality: From Francis, the Little Poor One, to Ecology Today
(7.5 ECTS credits)
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: TEOLOGI (Teologiska kultur- och samhällsstudier)
Kurskod: 0233

Förkunskapskrav
Som programkurs i utbildningsprogrammet för kandidatexamen i teologi förutsätter kursen normalt
att A-kursen, Introduktion i filosofi och teologi (30 hp), är fullgjord.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
§ kunna tolka berättelser om Franciskus av Assis med hjälp av narrativ analys.
§ visa förmåga att kritiskt läsa primär- och sekundärlitteratur kritiskt med avseende
exempelvis på deras status, sammanhang och innebörd.
§ kunna förklara och analysera begrepp som ”natur”, ”skapelse”, ”ekologi”, ”kontemplation”,
”bön”, ”spiritualitet”, ”Treenigheten”, och visa hur dessa begrepp förhåller sig till varandra.
§ ha förvärvat grundläggande kunskap om Bonaventuras teologiska perspektiv på skapelsen,
inkarnationen och mänskligheten.
§ kunna visa och förklara hur några områden eller dimensioner i samhället i vår tid kan dra
lärdom från franciskansk spiritualitet med ursprung på 1200-talet och peka på dess relevans
i dag.

Innehåll
Den nuvarande påvens namnval, Franciskus, illustrerar att franciskansk spiritualitet är
aktuell. Kursen ger ett historiskt och källkritiskt porträtt av Franciskus av Assisi, Bonaventura
och Klara av Assisi, och den tid de levde i. Med hjälp av senare tids forskningsrön på området
ser vi hur Jesus Kristus, skapelsen, evolutionen och kontemplation hänger ihop. Sambanden
mellan fattigdomsideal, livsval och ekologisk hållbarhet friläggs.

Undervisning och examination
Undervisningen har formen av föreläsningar samt seminarieövningar.
Examination sker på tre sätt:
1) För studenter på halvdistans: inlämning av ett PM [skriftlig uppsats] på ca 1 500 ord. (10
procent av slutbetyg).
För lokala studenter: aktivt deltagande under lektionerna (10 procent av slutbetyg).
2) inlämning av ett PM på ca 2 500 ord. (40 procent av slutbetyg).
3) skriftlig eller muntlig tentamen på hela kursens innehåll (40 procent av slutbetyg).
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