
 Kursplan 
 
 
Glädje, skratt och lek (7,5 hp) 
Joy, Laughter and Play (7,5 ECTS credits) 
 
Nivå: Grundnivå 
Ämnesområde: FILOSOFI och TEOLOGI (systematisk teologi, teologiska kultur- och 
samhällsstudier) 
Kurskod: 0338 
 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet för 
kandidatexamen i teologi eller filosofi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i filosofi och 
teologi (30 hp) är fullgjord. 
 
 
Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande 

• kunna redogöra för begreppen ”glädje”, ”skratt” och ”lek”; 

• kunna redogöra för filosofiska, teologiska och litterära perspektiv på glädje, skratt och lek; 

• kunna förklara hur lekfullhet förhåller sig till kreativitet; 

• visa förmåga att kritiskt granska och diskutera sekundärlitteraturen i ämnet; 

• utifrån kurslitteraturen, föreläsningarna och seminarierna själv föreslå nya frågeställningar 
och infallsvinklar i ämnet. 

 
 
Innehåll 
Denna kurs behandlar glädje och lek ur teologisk, filosofisk och litterär synvinkel. Lekfullhetens 
betydelse kommer till uttryck i idén om såväl den lekande människan som en lekande Gud. Genom 
att analysera begreppen ser vi hur glädje och sorg, vishet och dårskap, lek och allvar, skratt och 
maktkritik ligger nära varandra. Vi studerar hur dessa frågor tas upp av Franciskus av Assisi, Henri 
Bergson, Simone Weil och Hugo Rahner. 
 
 
 
 



Undervisning och examination 
Undervisningen sker med en kombination av föreläsningar och seminarier. 
 
Kursen examineras med en uppsats, vars ämne bestäms i samråd med läraren. Betyget på uppsatsen 
utgör 100 procent av slutbetyget. 
 
Litteratur 
Bergson, Henri, Skrattet. En undersökning av komikens väsen, 112 s.  
 
Heiding, Fredrik, Lek för Guds skull. Lekfullhetens kreativitet, dygder och laster, Artos, 2020, 232 

sidor. 
 
Sigurdson, Ola, Gudomliga komedier, Glänta produktion, Göteborg, 2021. Den tredje delen: Kritik 

av den existentiella humorn, 475 sidor. 
 
Sjögren, John, Efterföljelsens glädje, Artos, Skellefteå, 2021. 150 s.  
 
Sjögren, John, Återställelsens glädje, Artos, Skellefteå, 2017. 150 s.  
 
 
Därutöver tillkommer texter om c:a 50 sidor som tillhandahålls digitalt. 
 
 
REFERENSLITTERATUR 
 
Tomas av Celano, Den helige Franciskus levnadshistoria, Artos, Skellefteå, 2014, 157 s. 
 
 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”.  
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