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Ämnesområde

Systematisk teologi

Kurskategori

Programkurs, kan även ges som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå, fortsättningskurs (G2F).

Förkunskapskrav

Fortsättningskurs i systematisk teologi: Kursen förutsätter att
Religionsvetenskap A 30 hp och Dogmatik, SD 201, eller motsvarande
kurser är fullgjorda

Syfte

Kursen vill ge kunskaper i luthersk teologi vid reformationen och i
nutiden. 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:

ge en sammanfattning av de grundläggande dragen i
luthersk teologi vid reformationen och idag;

på några punkter kritiskt jämföra reformationens teologi
med nutida luthersk teologi;

beskriva och kritiskt värdera framställningen i
kurslitteraturen;

argumentera för egna teologiska ställningstaganden i dialog
med litteraturen.

Moment

a) Reformationens lutherska teologi;
b) Exempel på nutida luthersk teologi;
c) Några jämförelser mellan reformationens luthersk teologi och
nutida luthersk teologi;
d) Konstruktivt arbete med egna teolgiska ställningstaganden i dialog
med litteraturen.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och självständiga litteraturstudier. Kan
även ges som litteraturkurs.

Litteratur, övriga läromedel

Moment a:
Braw, Christian: För Kristi ära : hjärtat i Augsburgska bekännelsen,
Skellefteå: Artos 2016 (104 sidor)
Lohse, Bernhard. Martin Luther's theology - Its historical and
systematic development. Minneapolis: Fortress Press, 1999 eller
senare. (367 sidor)
“Den augsburgska bekännelsen” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter,
s 51-90, finns på http://www.logosmappen.net/bekskrifter (39
sidor)
”Luthers lilla katekes”, i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, s 357378, finns på http://www.logosmappen.net/bekskrifter (21 sidor)
Hinlicky Wilson, Sarah, ”The Law of God”, i Lutheran Quarterly nr
4/2013, s 373-398. (25 sidor)
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Betygsgrader
Betygskriterier

Moment b:
Braaten, Carl E., Principles of Lutheran Theology, Fortress Press, 2007
eller senare. (179 sidor)
Gregersen, Niels Henrik: “Ten Theses on the Future of Lutheran
Theology”, i The Gift of Grace: The Future of Lutheran Theology,
Minneapolis: Fortress Press 2005, s 1-16. (16 sidor)
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
sidor)
”Perspektiv på Lag och evangelium” i ingång- Johannelunds
teologiska skriftserie nr 2, 2008. (45 sidor)
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. (10 sidor)
(totalt 1082 sidor)
Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U)
För betyget godkänd krävs att:

relevanta faktakunskaper om luthersk teologi uppvisas;

en förståelse av luthersk teologis utveckling vid
reformationen och i nutid visas.

Examination

För betyget väl godkänd krävs dessutom att förmåga visas att:
 göra egna relevanta jämförelser samt dra egna relevanta
slutsatser om luthersk teologi utifrån kurslitteraturen;
 självständigt och kritiskt värdera behandlat stoff;
 i några frågor självständigt föra en kritisk dialog med
kurslitteraturens framställning av luthersk teologi, samt
argumentera för egna ställningstaganden.
Skrivning, eller hemskrivning samt examinerande seminarier.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt.

Särskild information

Vid betyget underkänd tillämpas kompletteringsuppgifter.
För studenter som tenterat SD 351 Martin Luthers teologi eller SD
352 Nutida luthersk teologi byts delar av ovanstående kurslitteratur
ut mot annan likvärdig sådan, så att överlappning av kursinnehåll
undviks. Ersättningslitteratur väljs i samråd med examinator.
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