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Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier och områdesbehörighet 1.

Mål
Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten
• kunna redogöra för huvuddragen i de diskussioner och strömningar som historiskt format den kristna
teologin, samt
• kunna beskriva relationen mellan den kristna teologins huvudområden.
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• kunna klargöra skillnader och föra samtal kring rimligheten och koherensen i olika teologiska positioner,
samt
• kunna diskutera hur den kristen tron relaterar till och samspelar med annan kunskap och erfarenhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förståelse för hur idéströmningar och samhällsfaktorer interagerar med kristen teologi och hur detta
påverkar teologins kontextuella uttryck.

Innehåll och arbetsformer

Kursen ger en grundläggande introduktion till den systematiska teologins huvudområden, deras historiska
bakgrund och aktuella form. Kursen lägger huvudvikt på relationen mellan tro och förnuft och på en historisk översikt av de grundläggande teologiska frågorna som präglat den kristna tron såsom treenigheten,
kristologin samt eskatologin. Kursen introducerar vidare religionsfilosofiska perspektiv på den systematiska
teologin. Kursen består av föreläsningar, litteraturseminarier kring primärtexter och gruppbearbetning.

Examinationsformer
Salstentamen (1,5 hp)
PM: Bokrapport (2 hp)
Hemtentamen (4 hp)

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:
Kursplanen är i stort oförändrad, förutom att en hemtenta har förts in där studenten prövas på helheten i
kursen.
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