Johannelunds teologiska högskola
Kurskod

HT 202

Kursbenämning, svenska

Predikan i luthersk tradition.

Kursbenämning, engelska

Preaching in Lutheran tradition.

Kursens högskolepoäng (hp)

7,5 hp

Inriktning

Historisk och praktisk teologi.

Kurskategori

Fristående kurs. Kan ingå i kandidatexamen i teologi 180 hp.

Kursens nivå

Grundnivå (G1F).

Förkunskapskrav

Fortsättningskurs i praktisk teologi (homiletik). För tillträde till kursen
krävs minst 7,5 hp i praktisk teologi (homiletik) eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för vad som är
predikans uppgift enligt luthersk tradition.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna
• redogöra för det som utmärker luthersk predikan,
• skriftligen visa hur det går till att förbereda en predikan,
• jämföra och värdera några moderna böcker om predikan.

Moment

a)
b)
c)
d)

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och individuella uppgifter.

Litteratur

Moment a):
Andersen, Leif, Teksten og tiden: en midlertidig bok om forkyndelsen
1–2 (Menighedsfakultetets Videnskabelige Serie 10), Fredericia:
Kolon, 2006 eller Nilsson. Kjell Ove, Träd upp i tid och otid: en
teologi i kristider för predikanter och andra sökare, Stockholm:
Verbum, 1998.
Nygren, Tomas, Lag och evangelium som tal om Gud: analys av synen
på lag och evangelium hos några nutida lutherska teologer:
Pannenberg, Wingren och Scaer, Skellefteå: Artos, 2007, ss 180242.
Pless, John T, Handling the Word of Truth: Law and Gospel in the
Church Today, Saint Louis: Concordia, 2004.

Predikan i luthersk tradition.
Predikans väg från bibeltext till färdig predikan.
Den svenska evangelieboken som luthersk predikobok.
Aktuella tendenser i modern litteratur om predikan.

Moment b):
Lindberg, Klas, Konsten att tala så att folk vill lyssna: praktisk
retorikhandledning, Skellefteå: Artos & Norma, 2010.
Nordhaug, Halvor, …så mitt hus kan bli fullt: en bok om preken, Oslo:
Luther Forlag, 2000, ss 171-242.
Moment c):
Eriksson, LarsOlov och Nils-Henrik Nilsson, Evangelieboken i
gudstjänst och förkunnelse: homiletiska och liturgiska prespektiv,
Stockholm: Verbum, 2005 (i urval).
Moment d):
Litteratur väljs bland nedanstående eller andra nyare böcker om
predikan.
Allvarligt talat: om predikan (Forskning för kyrkan 9), red Hanna
Stenström, Stockholm: Verbum, 2008.

1

Eldebo, Runar, Det homiletiska rummet: mötet mellan predikant och
lyssnare, Örebro: Libris, 2005.
Hansson, Hans-Olof, Predika med Lukas, Göteborg:
Församlingsförlaget, 2011.
Larsson, Bo, Gestalta möjliga världar: predikostrategier för 2000talet, Stockholm: Verbum, 2007.
Ottensten, Maria & Tina Johansson, Predikan växer fram, Stockholm:
Verbum, 2010.
Sundkvist, Bernice, Evangelium och existens: predikan som helande
dialog, Skellefteå: Artos, 2003.
Betygsgrader

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

Betygskriterier

För betyget Godkänd krävs att den studerande:
• kan redogöra för särdragen i luthersk predikan,
• kan visa de viktiga stegen i förberedelse av en predikan,
• i sina PM formulerar sig på ett vetenskapligt godtagbart sätt.
För betyget Väl godkänd krävs dessutom att den studerande:
• i jämförelsen av olika predikoböcker genomför denna med
tydlig argumentation,
• i sina uppgifter visar att dessa utförs i dialog med kurslitteraturen.

Examination

PM samt aktivt deltagande vid seminarier.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt.

Särskild information

Vid underkänt resultat kan den studerande komplettera sina PM men
inte erhålla betyget Väl godkänd.
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