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Ämnesområde
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Kurskategori

Fristående kurs

Kursens nivå

Grundnivå, fortsättningskurs (G2F).

Förkunskapskrav

Fortsättningskurs i systematisk teologi: Kursen förutsätter att
Religionsvetenskap A 30 hp, samt Dogmatik, SD 201, och Kyrkans
och missionens historia, HK201, eller motsvarande kurser är
fullgjorda.

Syfte

Kursen vill ge kunskaper i nutida luthersk teologi. Studenten ges
möjlighet att i mötet med litteraturen själv kritiskt reflektera över olika
vägval samt träna förmågan att formulera och argumentera för egna
ställningstaganden.

Förväntade studieresultat

Studenten förväntas kunna:
 återge några viktiga diskussionspunkter i nutida luthersk
teologi;
 kritiskt reflektera över användningen av lag och evangelium i
nutida luthersk teologi;
 beskriva och kritiskt värdera framställningen i kurslitteraturen;
 kunna argumentera för egna ställningstaganden i dialog med
kurslitteraturen.

Moment

a) Några aktuella frågor i nutida luthersk teologi
b) Lag och evangelium i nutida luthersk teologi

Undervisnings- och arbetsformer

Litteraturkurs

Litteratur, övriga läromedel

Urval ur nedanstående litteratur (1000 - 1200 s) göres i samråd med
examinator:
a) Bloomquist, Karen L, The Promise of Lutheran Ethics, Augsburg
Fortress 1998 (248 s)
Braaten, C.E., Jenson, R.W. (red), Union with Christ. The New
Finnish Interpretation of Luther, Michigan/Grand rapids :
Eerdmans Publishing Company 1998 (196 s).
Braaten, Carl E., Principles of Lutheran Theology, Fortress Press, 2007
eller senare (176 s)
Briskina, Anna, “An Orthodox View of Finnish Luther Research”, i
Evangelical Lutheran Quarterly nr1/2008, s 16-39.
Laato, Timo: “Justification: The Stumbling Block of the Finnish
Luther School” i Concordia Theological Quarterly, nr 4/2008 (vol
72), s 327-346.
Gregersen, Nielös Henrik m. fl. (red): The Gift of Grace: The Future
of Lutheran Theology, Minneapolis: Fortress Press 2005. (368 s).
Mann, Jeffery K, Shall We Sin? Responding to the Antinomian
Question in Lutheran Theology, Peter Lang Publishing Inc 2003.
(188 s)

1

Trelstad, Marit, ”The Way of Salvation in Luther´s Theology: A
Feminist Evaluation” i Dialog – A Journal of Theology, nr 3/2006
(vol 45), s 236-245.
b) Forde, Gerhard: The Law-Gospel Debate: An Interpretation of Its
Historical Development, Fortress Press 1969 (248 s)
Nygren, Tomas, Lag och evangelium som tal om Gud – en analys av
synen på lag och evangelium hos några nutida lutherska teologer:
Pannenberg, Wingren och Scaer, Skellefteå: Artos, 2007. (277 s)
”Perspektiv på Lag och evangelium” i ingång- Johannelunds
teologiska skriftserie nr 2, 2008 (45 s)
Scott R. Murray: Law, Life, and the Living God: The Third Use of
Law in Modern American Lutheranism (250 s), Cordia Publishing
House 2001 (250 s)
Ytterliggare någon aktuell artikel kan tillkomma.
Betygsgrader

Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U)

Betygskriterier

För betyget godkänd krävs att:
 relevanta faktakunskaper om nutida luthersk teologi uppvisas;
 förmåga visas till kritiskt urskiljande av olika positioner och
de olika sätt att argumentera som ligger till grund för dessa i
nutida luthersk teologi.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att god förmåga visas att:
 utifrån kurslitteraturen kunna föra olika positioner i luthersk
teologi i kritisk dialog med varandra, samt i dialogen även
självständigt ta ställning;
 kritiskt och självständigt värdera olika varianter av nutida
luthersk teologi;
 utifrån kurslitteraturen kunna dra egna underbyggda och
relevanta slutsatser om nutida luthersk debatt.

Examination

Hemskrivning

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt.

Särskild information

Vid betyget underkänd tillämpas kompletteringsuppgifter.
Denna kurs kan ges på grundnivå (G2F) och med högre krav
motsvarande avancerad nivå (A1N), kurskod 453. Kursen kan dock av
en enskild student endast läsas på en nivå.
Om student tenterat kursen SD 356 vid Johannelund, är den del av
litteraturen som överlappar och som också finns angiven i
litteraturlistan för denna kurs (SD 352) inte valbar.
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