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Behörighet/förkunskaper

60hp Teologi/Religionsvetenskap inklusive TL103 Systematisk teologi 1.

Mål/förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten
• kunna redogöra för centrala historiska och aktuella personer, positioner och frågeställningar inom
pneumatologi.
• ha förståelse för den kristna pneumatologins bibliska rötter samt karaktäristiska drag i relation till andra
religioner och andligheter
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• kunna analysera hur olika kyrkliga traditioner och hur den pentekostala och karismatiska rörelsen
påverkar aktuella teologer och tänkare, samt
• visa förmåga att kunna kommunicera och diskutera aktuellt forskningsläge inom pneumatologi.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förståelse för samspelet mellan teologiska övertygelser och praktiserad tro (spiritualitet), och
• att visa förmåga att diskutera och bedöma olika förhållningssätt till pneumatologin med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, teologiska samt etiska och kyrkliga aspekter.

Innehåll

Kursen bygger vidare på och fördjupar tidigare kunskaper inom systematisk teologi genom att fördjupa
förståelsen för teologin om Anden i historisk och aktuell teologi. Frågor som studeras är bland annat
Andens verk i kosmos och historien, Anden och kyrkan, Anden och den kristna människans mognad,
samt frågor som aktualiseras genom den pentekostala och karismatiska rörelsen samt samtidens
religionspluralistiska kontext och intresset för andlighet.

Undervisning/arbetsformer

Kursen bygger på seminarieövningar kring gemensam läsning av huvudbok och ett antal primärtexter.
Därefter gör studenter skrivna fördjupningar kring en historisk och en aktuell teolog som presenteras för
och bearbetas tillsammans med övriga studenter. Förmågan till fördjupad analys och värdering av texterna
tränas kontinuerligt genom dessa seminarieövningar kring de olika texterna.

Examination

Två muntliga litteraturseminarier kring historisk teologi (3 hp).
Ett skrivet PM kring en aktuell teolog (3,5 hp).
En avslutande skriftlig reflektion över kursen (1 hp)

Betyg

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:
• Den gemensamma kursboken har bytts till en mer läsvänlig bok.
• Betydelsen av de pentekostala och karismatiska rörelserna har förstärkts.

Litteratur
Kärkkäinen, Veli-Matti (2018), Pneumatology: The Holy Spirit in Ecumenical, International and Contextual
Perspectives. 2nd ed. Baker Academic, (200 s)
Textkompendium med teologihistoriska och väckelsehistoriska primärtexter (100 s).
I övrigt väljer studenten litteratur för muntliga och skriftliga redovisningar (förslag till fördjupning ges i
samband med kursstart).

