
 Kursplan 
 
 
Modern ortodox teologi (7,5 hp) 
Modern Orthodox Theology (7,5 ECTS credits) 
 
Nivå: Grundnivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi och historisk teologi) 
Kurskod: 0346 
 
 
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. Som fristående kurs förutsätter kursen motsvarande förkunskaper. 
 
 
Utbildningsmål 
Efter avslutad kurs förväntas den studerande: 
 

• kunna redogöra för de historiska och teologiska skeenden som format den moderna ortodoxa 
teologin; 

• kunna redogöra för den bredd av ortodoxt teologiskt tänkande som präglar vår samtid; 
• kunna redogöra för några huvuddrag hos de viktigaste ortodoxa 1900-talsteologerna, såsom 

exempelvis Georges Florovsky, Vladimir Lossky, Dumitru Staniloae, John Zizioulas, med 
flera; 

• visa förmåga att kritiskt reflektera kring centrala moderna ortodoxa teologiska teman, som 
sofiologi, antinomi, nypatristisk syntes, apofaticism, palamism, personalism, med flera. 

 
 
Innehåll 
Den östliga teologin är en betydelsefull gren av den kristna traditionen, med stort 
inflytande även i väst. Kursen ger en kort översikt av historien och fokuserar sedan på 
modern ortodox teologi. Vi kommer att ta upp och diskutera de viktigaste ortodoxa 1900-
talsteologerna (bl a Florovsky, Lossky, Staniloae, Zizioulas), samt deras mest centrala teologiska 
teman (bl a nypatristisk syntes, palamism, personalism). Vi kommer även att beröra 2000-talets 
utveckling mot en allt större teologisk bredd. 
 
 
 
 



Undervisning och examination 
Undervisning och examination på halvdistans  

Undervisningen har formen av föreläsningar och seminarier vid två obligatoriska träffar på 
kursorten. Däremellan självstudier, kommunikation via Moodle och eventuellt extra träff över 
Zoom. Kursen examineras genom ett under kursens lopp inlämnat mindre PM, aktivt deltagande i 
seminariediskussioner och via Moodle, samt en skriftlig tentamen vid kursens slut. För slutbetyg 
krävs godkänt PM, aktivt deltagande i undervisningen samt godkänt betyg på sluttentamen. 
Slutbetyg bestäms av betyget på sluttentamen. 

 
 
Litteratur 
Andrew Louth, Moderna ortodoxa tänkare: Från Filokalia till idag (Artos 2019), 421 s. 
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454 s. 
Aristotle Papanikolaou och George Demacopoulos, red., Orthodox constructions of the West 

(Fordham University Press 2013), 253 s. 
 
Utdrag ur primärlitteratur tillhandahålls vid kursstart, ca 300 s. 
 
 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”.  
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