Kursplan

Kärlek (7,5 hp)
Love (7,5 ECTS credits)
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: TEOLOGI
Kurskod: 0328

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. För studenter som läser kursen som fristående kurs förutsätts motsvarande
förkunskaper.

Utbildningsmål
Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
• Kunna redogöra för filosofiska och teologiska perspektiv på kärleken, samt för hur
kärleksbegreppet historiskt har utvecklats.
• Visa en förståelse för hur det teologiska kärleksbegreppet historiskt har utvecklats i en dialog
mellan olika discipliner och skolbildningar, med en medvetenhet om begreppsbildning inom
olika språkområden.
• Kunna självständigt argumentera kring kärleken som fenomen i den mänskliga erfarenheten
och på ett kritiskt sätt kunna relatera detta till kärleksbegreppet inom teologin.

Innehåll
Kärlek är ett centralt tema i kristen teologi, kanske till och med det mest centrala. Kärlek är också
ett stort ämne eller tema i dagens västerländska kultur. Men vad är kärlek? Vad innebär en kristen
förståelse av kärleksbegreppet, och hur hänger denna samman med föreställningarna om kärlek i
den samtida kulturen? Hur förhåller sig Guds kärlek till den mänskliga kärleken? Och varför blir
allting annat meningslöst utan kärleken?

Undervisning och examination
Undervisningen har formen av föreläsningar samt diskussionsövningar, på distans samt på två
obligatoriska träffar på kursorten. Kursen examineras genom två under kursens lopp inlämnade

mindre PM-uppgifter, en muntlig presentation samt en muntlig eller skriftligtentamen vid kursens
slut. Slutbetyget ges av den avslutande muntliga eller skriftliga tentamen.

Litteratur
von Balthasar, Love Alone is Credible, Ignatius Press, 2005.
Pieper, Josef, Faith. Hope. Love, Ignatius Press, 1997.
Benedictus XVI, Gud är kärleken: påven Benedikt XVI:s encyklika Deus Caritas Est, Stockholm:
Veritas, 2006 (även utgåvor på andra språk kan användas).
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