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Behörighet/förkunskaper
Kurser i teologi eller religionsvetenskap om minst 120 högskolepoäng varav minst 15 högskolepoäng i Trosoch livsåskådningsvetenskap på fortsättningsnivå (grundnivå 2), eller motsvarande. Dessutom krävs
kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Mål/förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa väsentligt fördjupade kunskaper vad gäller synen på uppenbarelse, pneumatologi och ecklesiologi
inom aktuell systematisk teologi, samt
• visa fördjupad förståelse för hur teori och praxis samspelar med varandra inom den systematiska
teologin.
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga till kritisk och kreativ systematisk teologisk reflektion för att klargöra aktuella
frågeställningar inom teologi och praxis,
• visa förmåga att värdera olika ecklesiologiska positioner utifrån uppenbarelseförståelse och
pneumatologi, samt
• visa färdighet att kommunicera den systematiska teologins relevans i en samtida kontext.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga att göra bedömningar av de etiska och praktiska konsekvenserna av olika teologiska
positioner.

Innehåll

Kursen bearbetar några centrala områden inom systematisk teologi såsom den kristna uppenbarelsesynens
karaktär och problematik, Andens betydelse för olika synsätt på hermeneutik, soteriologi och ecklesiologi
samt kyrkans natur och funktion. Aktuella frågeställningar diskuteras ur såväl historiskt som aktuellt
perspektiv.

Undervisning/arbetsformer
Undervisning är koncentrerad till en intensivvecka med föreläsningar, dialog och seminarier som samläses
med masterkursen MAL527 Åpenbaring, pneumatologi og ekklesiologi (Ansgar Teologiske Høgskole).
Kursveckan förbereds med läsning och skrivna bokreflektioner. En slutlig examinationsuppgift författas
efter kursveckan.

Examination
Obligatorisk deltagande i kursveckan (1 hp)
Litteraturseminarier med skriftliga bokrapporter (3 hp)
Skriftlig examensuppgift på ca 5000 ord (6 hp)

Betyg

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