Kursplan

Teologisk antropologi (7,5 hp)
Theological Anthropology – Human Beings in the Light of Christian Faith (7,5
ECTS credits)
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi)
Kurskod: 0133

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 den teologiska antropologins utveckling och för dess övergripande
innehåll och teman, särskilt människan såsom skapad, fallen och frälst; natur, nåd och fri
vilja; personbegreppet och relevanta genusfrågor;
• visa sig förstå hur den teologiska antropologins viktigaste teman tolkats och förhåller sig
till varandra;
• visa förmåga att argumentera teologiskt inom ramen för de frågeställningar som är
aktuella inom den teologiska antropologin.

Innehåll
Varje teologi innebär en antropologi. Detta eftersom kristendomen inte bara är en lära om Gud utan
också innefattar en människosyn och en förståelse av människans plats i Guds frälsningsplan. I den
här kursen kommer vi att diskutera äldre och samtida texter om teologisk antropologi. Vi
undersöker hur klassiska teologiska frågor som treenigheten, skapelsen, syndafallet, nåden, frågan
om Kristi natur och eskatologin också innebär en specifik förståelse av människan. Under kursen
behandlas dessutom samtida frågor och utmaningar såsom evolutionsläran och genusfrågor.
Tillsammans undersöker vi möjligheterna av en teologisk antropologi på 2000-talet.

Undervisning och examination
Lokal undervisning och examination
Undervisningen har formen av föreläsningar och diskussionsseminarier. Examinationen sker dels
genom ett inlämnat PM (2–3 A4-sidor), dels genom skriftlig eller muntlig tentamen vid kursens
slut. Slutbetyg på kursen grundas på aktivt deltagande i undervisningen (10 %), PM (20 %) och
sluttentamen (70 %).
Undervisning och examination på halvdistans
Kursstarten sker via kursportalen på nätet. Två obligatoriska samlingar på studieorten med
föreläsningar och/eller diskussionsseminarier ingår. Examinationen sker dels genom ett inlämnat
PM (2–3 A4-sidor), dels genom skriftlig eller muntlig tentamen vid kursens slut. Slutbetyg på
kursen grundas på aktivt deltagande i undervisningen (10 %), PM (20 %) och sluttentamen (70 %).

Litteratur
Hans Urs von Balthasar, Unless You Become Like this Child (Ignatius Press, 1991), 75 sidor.
Griffiths, Paul J., Christian Flesh (Stanford: Stanford University Press, 2018), 146 s.
Johannes Paul II, Man and Woman He Created Them: A Theology of the Body (Boston: Pauline
Books and Media), utdrag 100 s.
Teilhard de Chardin, Pierre, Fenomenet Människan (Furulund: Alhambra, 2007), 363 s.
Katolska kyrkans katekes (Vejbystrand: Catholica, 1996, eller senare; finns även på
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