
 

 
 
 

Kursplan 

Systematisk teologi, 10 högskolepoäng 
Systematic Theology, 10 ECTS-credits 

Kod ST452L Giltig från Vårterminen 2023 
Ämnesgrupp Systematisk teologi Fastställd 2022-08-19 
Nivå A1N, avancerad nivå 1 Senast ändrad 2022-09-16 

Behörighetskrav 
Kurser i Teologi/Religionsvetenskap om minst 120 högskolepoäng varav minst 15 hp inom Systematisk 
teologi eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för 
grundläggande behörighet.  

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• kunna redovisa fördjupade kunskaper om en frågeställning inom den systematiska teologin, samt 

• kunna beskriva hur olika teologiska traditioner genom historia och i nutid ha behandlat detta 
ämnesområde. 

 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• att utifrån det aktuella forskningsläget visa ökad förmåga att identifiera, analysera, formulera och 
diskutera viktiga frågeställningar, samt 

• kunna bidra till det pågående samtalet inom det valda systematisk teologiska fältet. 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• ha redskap och teoretiska perspektiv för att självständigt diskutera och värdera olika teologiska 
positioner och deras praktiska implikationer, samt 

• kunna värdera hur systematisk teologiska ståndpunkter påverkas av och utmanar samtida problem i 
samhälle och kyrka.  

Innehåll och arbetsformer 
Kursen ger en fördjupning inom ett centralt område inom den Systematiska teologin. Det kan vara ett 
klassiskt teologiskt ämnesomårde såsom trinitetsteologi, antropologi, kristologi, soteriologi, pneumatologi, 
ecklesiologi eller eskatologi, en specifik teologisk tradition såsom ortodox, pentekostal, baptistisk, 
feminististk eller post-kolonial teologi, eller en mer aktuell tematisk fråga som ekoteologi, teologi och kön 
eller tro och sekularisering. Kursen ger stort utrymme för den enskilde studenten att profilera sig mot egen 
vald fördjupning, gärna som grund för fortsatt arbete i till exempel examensarbete. Skriftliga rapporter kring 
läsningen följs upp i muntliga samtal. 
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Examinationsformer 
PM: Skriftlig läsrapport. (4 hp) 
PM: Skriftlig läsrapport med sammanfattande reflektion. (6 hp)  
 
* används för att markera de examinationsformer där differentierade betyg inte ges. Om studenten har ett 
beslut från ALT om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge 
ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt. 

Betygsskala 
Som betyg på kursen används Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

Kursutveckling 
Vid kursens avslutning genomför studenterna en kursvärdering som sammanställs och kompletteras av 
kursansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren. Sedan förra gången kursen gavs har 
följande förändringar genomförts: 
 

• Inga förändringar har genomförts. 



 

 
 
 

Litteratur 

Systematisk teologi, 10 högskolepoäng 
Systematic Theology, 10 credits 

Kod ST452L Giltig från Höstterminen 2022 
Ämnesgrupp Systematisk teologi Fastställd 2022-08-19 
Nivå A1N, avancerad nivå 1 Senast ändrad 2022-09-16 

 
 
Litteratur bestäms i samråd med ansvarig lärare. 
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