
 Kursplan 
 
 
Änglar och demoner (7,5 hp) 
Angels and Demons (7,5 ECTS credits) 
 
Nivå: Grundnivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi) 
Kurskod: 0359 
 
 
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 i huvuddrag för den historiska utvecklingen av kyrkans tro på änglar, 
från nytestamentlig tid till i dag; 

• förstå hur de mest välföreträdda motiven om änglar tolkats och relateras till varandra i 
kristet trosmedvetande genom tiderna samt i konst och litteratur; 

• visa förmåga att självständigt diskutera förståelser av änglar och demoner. 
 
Innehåll 
Ängelns ständiga närvaro i det gudlösa samhället är påfallande. Men hör ängeln endast till kulturen 
eller är i grund och botten religiös gestalt? I så fall vad har den kristna teologin att säga om ängeln? 
Är ängeln en himmelsk makt försedd med hjältegloria och mysterium? Ambassadör för gudomlig 
vilja och medlare mellan den andliga och den begripliga världen eller en ond makt som väljer det 
destruktiva? Skyddsängel eller den fallna ängeln? Hur är det med balansen mellan poetisk, 
antropomorftal om änglar och demoner och mer avancerad filosofisk reflektion som utgår från 
logiken och ontologin? Kursen belyser de klassiska frågorna kring ängels funktioner och varat samt 
inbjuder till att följa ängelns historiska förflyttningar från Jahves Mal’ak till Walter Benjamins 
försvinnande ängel och Carl Jungs umgänge med djävulen. 
 
Undervisning och examination 
Undervisning och examination på halvdistans 
Undervisningen ges på internet via läroplattformen Moodle. Två obligatoriska samlingar på 
studieorten anordnas. Undervisningen har formen av föreläsningar samt diskussionsövningar. 
Examinationen sker genom två under kursens lopp inlämnade smärre PM (2–3 A4-sidor, 30 % av 



slutbetyget totalt), deltagande i forumdiskussioner, en muntlig presentation (20 % av slutbetyget) 
och muntlig- resp. skriftlig tentamen vid kursens slut (50 % av slutbetyget).  
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Artiklar och texter enligt anvisningar vid kursstart. Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna 
bestämmelser”.  
 
 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”.  
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