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Behörighetskrav

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
Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa bred kunskap om viktiga historiska tänkare och strömningar inom teologin och kunna redogöra för
hur dessa påverkat teologins utformning i historia och nutid.
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga att med adekvata metoder kritiskt kunna analysera och tolka teologiska texter från olika
tidsepoker och även med begränsad information bedöma deras relevans i relation till andra historiska
tänkare och aktuell forskning,
• visa förmåga att presentera dessa resultat muntligt och skriftligt, samt
• visa färdighet att självständigt arbeta med primärtexter för att ge kritiska och konstruktiva bidrag till den
systematisk teologiska användningen av historiskt material.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga att kunna värdera historiskt material med hänsyn till relevanta samhällsfaktorer och etiska
aspekter, samt
• kunna problematisera sin egen tids förståelse i ljuset av andra historiska epokers utgångspunkter.

Innehåll och arbetsformer

Systematisk teologi bedrivs alltid i relation till sin historia. Studiet förutsätter därför kännedom om centrala
teologer och strömningar i historien samt en förståelse för hur historiskt material kan aktualiseras och
diskuteras i modern teologi. Kursen bygger på gemensam läsning av viktiga primärtexter vilket inkluderar
en fördjupning i ett centralt teologihistoriskt tema som också diskuteras konstruktivt i relation till aktuell
teologisk diskussion. Tonvikten ligger på en kritisk och konstruktiv läsning av primärtexter såsom Irenaeus,

Gregorios av Nyssa, Augustinus, Anselm, Thomas Aquino, Luther, Calvin, Schleiermacher, Barth och
Coakley. Kursen bygger på bearbetning av primärtexterna som förbereds med skrivna rapporter. Varje
student följer ett eget valt tema genom kursens primärtexter som slutredovisas i ett skriftligt PM.

Examination

Textseminarium: Bearbetning av primärtexter som förbereds genom skriftliga rapporter. (7 hp)
PM: Arbete utifrån eget valt tema. (3 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:
Några primärtexter har bytts ut för att ge en något bredare bild av senare tids systematiska teologi.
Införandet av Roger Olsens bok vid senaste kurstillfället förstärkte och gav stöd i den avslutande
examinationsuppgiften.
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