
 

  
 
 
 
Kursplan 

 
 
 
Vishetsteologi (7,5 hp) 
Theology of Wisdom (7,5 ECTS credits) 
 
Grundnivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk och historisk teologi) 
Kurskod: 0268 
 

Förkunskaper 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogram för 
kandidatexamen förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i teologi och filosofi (30 hp) är 
fullgjord. 
 
 
Utbildningsmål 
 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande: 

§ kunna redogöra övergripande för sambandet mellan vishet och teologi; 
§ kunna redogöra för grundläggande drag i Bernhard av Clairvaux’ teologi, andlighet och 

tänkesätt; 
§ visa allmän kännedom om den monastiska metoden i jämförelse med den skolastiska 

metoden; 
§ reflektera över vad vishetsperspektivet kan bidra med för teologin idag. 

 
 
 
Innehåll 
Kursen behandlar vishetens teologi; en teologi som inte känner till uppdelningen i olika teologiska 
discipliner. Systematisk, biblisk och praktisk teologi formar däremot en helhet som är förankrad i 
teologens liv och erfarenheter. Bernhard av Clairvaux (1090-1153) var en sådan teolog, vars 
tänkande är djupt rotat i hans liv som munk och har frambragt en teologi som i forskningen också 
kallas monastisk eller mystik teologi. Kontemplation, systematisk analys och praxis utgör i denna 
teologi tre oumbärliga vägar för att få kunskap om Gud. Kursen förmedlar kunskap om denna 
erfarenhetsbaserade teologi, skärper dess profil i jämförelse med andra teologiska metoder och 
utvecklar perspektiv för en vishetsteologi för vår tid.  
 
 
 
 



 
 
Undervisning och examination 
Lokal undervisning 
Kursen ges lokalt i form av föreläsningar och diskussionsseminarier. Examination sker dels genom 
fyra under kursens gång inlämnande PM (1-2 A4-sidor, 25 % av slutbetyget) som ventileras vid 
seminarium, dels genom muntlig tentamen vid kursens slut (75 % av slutbetyget).  
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TEXTER 
Urval enligt anvisningar vid kursstart (c:a 300 s.) 
Bernardus Clarævallensis: Opera, ed. Jean Leclercq/Henri M. Rochais, Romae 1957-77.  
Bernhard av Clairvaux 1994: Skrifter (i urval), Vejbystrand: Catholica. 
Bernard of Clairvaux 1987: Selected Works, New York: Paulist Press. 
Thomas Aquinas: Summa theologiae 
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