
Kursplan 
 
 
Vi läser Lonergan (7,5 hp) 
Reading the texts of Bernard Lonergan (7.5 ECTS credits) 
 
Nivå: Grundläggande nivå  
Ämnesområde: FILOSOFI eller TEOLOGI (systematisk teologi) 
Kurskod: 0318 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet 
för kandidatexamen i teologi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i filosofi och teologi 
(30 hp) är fullgjord. 
 
Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande 
§ kunna redogöra för huvuddragen i Bernard Lonergans filosofiska och teologiska tänkande; 
§ kunna redogöra översiktligt för de filosofi- och teologihistoriska källorna till Bernard 

Lonergans tänkande; 
§ ha fått en ingående kunskap om de centrala dragen i Bernard Lonergans kunskapsteori och 

filosofiska teologi; 
§ ha uppövat förmågan att tolka Bernard Lonergans egna texter. 
 
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. I denna kurs läses delar av Lonergans 
centrala texter, i synnerhet sådana där han behandlar frågeställningar inom kunskapsteori och 
filosofisk teologi. 
 
Undervisning och examination 
Kursen ges på kvartsfart och har läskurskaraktär. Undervisningen består av föreläsningar och 
seminarieövningar kring texter av Bernard Lonergan. Kursen bygger på att studenterna läser 
in angivna delar av den obligatoriska kurslitteraturen inför respektive undervisningstillfälle. 
Examinationen sker dels genom aktivt deltagande i seminarieövningarna, dels genom ett PM 
om cirka 9 sidor. 
 
Litteratur 
 
Kurslitteratur 



Mark D. Morelli _ Elizabeth A. Morelli (ed.), The Lonergan Reader (University of Toronto 
Press, 1997 el. senare upplaga) 624 sid. 

 
Texter som delas ut av läraren under kursens gång. 
 

Övriga resurser 
Insight Course vid Lonergan Institute: https://bclonergan.org/insight/ 
 
 
 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser” 
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