Kursplan

Om Gud (7,5 hp)
God (7,5 ECTS)
Grundnivå
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi)
Kurskod: 0009

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet med områdesbehörighet 1 eller motsvarande. Som programkurs förutsätter kursen normalt att programmets
filosofikurser (30 hp) samt kursen Introduktion i kristen teologi (7,5 hp) är fullgjorda.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
§ kunna redogöra för några huvuddrag i den kristna teologins idéhistoria, särskilt med
avseende på föreställningar om Gud och om treenigheten;
§ kunna redogöra för några moderna kristna teologers bearbetning av kristen gudsbild;
§ förstå huvudproblemen i den samtida debatten om Guds existens och gudstrons rimlighet;
§ kunna formulera och problematisera sina egna uppfattningar om kristen gudstro på ett
filosofiskt medvetet sätt;
§ visa förmåga att presentera kristen reflexion i frågor om Gud för en icke-akademisk
målgrupp.

Innehåll
Guds återkomst i det offentliga samtalet är påfallande. Vad har den kristna teologin att säga
om Gud? Är Gud allsmäktig, en ”himmelsk patriark” som styr världen utifrån? Eller är Gud
en dimension av vår värld, ”the ultimate concern”, tillvarons innersta? Hur kan treenighetsläran förenas med monoteismen? Hur är det med balansen mellan konkret, poetiskt, antropomorft tal om Gud och mer avancerad filosofisk reflexion? Kursen belyser de klassiska
frågorna kring Gud med utgångspunkt från strömningar i nutida teologi.

Undervisning och examination
Undervisning och examination på halvdistans
Kursstarten sker via kursportalen på nätet. Två obligatoriska samlingar på studieorten med
föreläsningar och/eller diskussionsseminarier ingår. Undervisningen består av föreläsningar
och seminarier på nätet. Viss undervisning i form av icke lärarledda seminarier kan också
förekomma. Kursen examineras genom en muntlig introduktion till seminarium och genom
avslutande hemskrivning eller muntlig tentamen.
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