
 

 
 
 

Kursplan 

Systematisk teologi 2: Människan och frälsningen, 7,5 
högskolepoäng 

Systematic Theology 2: Anthropology and Soteriology, 7,5 ECTS-credits 

Kod ST208R Giltig från Vårterminen 2023 
Ämnesgrupp Systematisk teologi Fastställd 2017-01-27 
Nivå G2F, grundnivå 2 Senast ändrad 2022-09-16 

Behörighetskrav 
Minst 60 hp Teologi/Religionsvetenskap inklusive ST103R eller motsvarande. 

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• kunna redogöra för hur antropologi, soteriologi och pneumatologi behandlats i samtida teologiska 
strömningar, samt 

• kunna förklara hur olika teologiska traditioner påverkat kyrklig praxis och vilka perspektiv detta ger för 
människors livstolkning. 

 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• kunna använda referenslitteratur och internetresurser för att söka relevant information, 

• visa förmåga att identifiera aktuella strömningar i samhälle och kultur som påverkar teologins 
kontextuella utformning vad gäller synen på människan och frälsningen, samt  

• visa förmåga att självständigt arbeta inom området Teologi, inbegripet att kunna kommunicera och 
diskutera aktuellt forskningsläge, problem och ståndpunkter i dialog med olika grupper med eller utan 
specialkunskap. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att reflektera över hur teologin påverkar, utmanar eller konfronterar aktuella strömningar 
i samtida kontext, samt 

• visa ökad förståelse för samspelet mellan teologi och den levda tron för att kritiskt och kreativt kunna 
göra bedömningar av teologins olika kontextuella uttryck.  

Innehåll och arbetsformer 
Kursen fördjupar kunskapen om Systematisk teologi med speciell betoning på hur frågorna kring 
antropologi, soteriologi och pneumatologi behandlats i modern teologi. Kursens studerar teologins 
kontextuella villkor och relation till samtida idéströmningar och hur detta påverkar teologins innehåll. 
Bearbetningen utgår från aktuella fenomen som teologin står i växelverkan med såsom människans natur 
och existentiella villkor; andlighet och gemenskap; gender och identitet; frälsning, försoning och ekologi. 
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Studenten bearbetar kursens innehåll genom seminarier och genom grupprocesser som leder fram till två 
skriftliga PM. Processen syftar till att studenten tränar sin förmåga att kreativt bearbeta, sammanfatta och 
kommunicera teologi.  

Examinationsformer 
* Litteraturseminarium: Bearbetar kurslitteratur. (1,5 hp) 
PM: Forskningsrapport kring en aktuell och kontextuellt relevant teologisk strömning, 3000 ord. (4 hp) 
Inlämningsuppgift: Teologisk artikel till icke-kyrkvan läsekrets, 1500 ord. (2 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: 
 

• Större tyngd har lagts på att i artiklar och föreläsningar presentera idéströmningar som påverkar aktuell 
teologis villkor och möjligheter. 
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McGrath, Alister E. 2016. Christian Theology: An Introduction. 6:e uppl. Oxford: Wiley-Blackwell. 
 

Artiklar kring aktuella idéströmningar, totalt ca 100 s., görs tillgängliga på itslearning. 
 

Eget vald systematisk teologi, någon av nedanstående läses i urval motsvarande totalt ca 300 sidor (andra förslag kan väljas 
i samråd med lärare) 
Bird, Michael. 2020. Evangelical Theology: A Biblical and Systematic Introduction. 2:a uppl. Grand Rapids: 

Zondervan.  
Deane-Drummond, Celia E. 2017. A Primer in Ecotheology: Theology for a Fragile Earth. Cascade Books. 
Dyrness, William A. och Oscar García-Johnson. 2015. Theology Without Boarders: An Introduction to Global 

Conversations. Grand Rapids: Baker Academic. 
Erickson, Millard. 2015. Introducing Christian Doctrine. Grand Rapids: Baker Academic.  
Grenz, Stanley. 2015. Created for Community: Connecting Christian Belief with Christian Living. Grand Rapids: 

Baker Academic.  
Grudem, Wayne. 1994. Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine. Leicester: InterVarsity. 
Gutiérrez, Gustavo. 2001. A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation. Rev. uppl. London: SCM. 
Hegstad, Harald. 2015. Gud, verden og håpet: innføring i kristen dogmatikk. Oslo: Luther forlag. 
Horton, Michael. 2013. Pilgrim Theology: Core Doctrines for Christian Disciples. Grand Rapids: Zondervan. 
Jones, Serene. 2000. Feminist Theory and Christian Theology: Cartographies of Grace. Minneapolis: Fortress Press.  
McIntosh, Mark A. 2008. Divine Teaching: An Introduction to Christian Theology. Oxford: Blackwell. 
Migliore, Daniel. 2014. Faith Seeking Understanding: An Introduction to Christian Theology. 3rd ed. Grand 

Rapids, MI: Eerdmans. 
van Montfoort, Trees. 2022. Green Theology: An Eco-Feminist nd Ecumenical Perspective. London: Darton, 

Longmand and Todd. 
Vondey, Wolfgang. 2018. Pentecostal theology: Living the Full Gospel. London: T&T Clark. 
Wingren, Gustaf. 1995. Credo: Den kristna tros- och livsåskådningen. 2. uppl. Skellefteå: Artos. 
Yong, Amos. 2014. Renewing Christian Theology: Systematics for a Global Christianity. Baylor University Press. 
 
Till detta tillkommer eget valt material för rapporterna, motsvarande ca 100 sidor. 
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