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Kurskod
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Kursbenämning, svenska

Dogmatik

Kursbenämning, engelska

Christian Doctrine

Kursens högskolepoäng (hp)

7,5

Ämnesområde

Systematisk teologi

Kurskategori

Obligatorisk programkurs, kan även läsas som fristående kurs

Kursens nivå

Grundnivå (G1N)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Syfte

Kursen syftar till grundläggande förståelse och analys av dogmatikens
inledningsfrågor samt av centrala kristna läror.

Förväntade studieresultat

Studenten förväntas kunna:
 identifiera olika ställningstaganden i dogmatikens
inledningsfrågor, samt visa hur de påverkar utformningen av
en dogmatik;
 beskriva det grundläggande innehållet i centrala läropunkter i
kristen teologi;
 kritiskt jämföra några alternativa dogmatiska argument och
ståndpunkter;
 visa en grundläggande kunskap i dogmhistoria;
 relatera samband mellan olika teologiska ställningstaganden
och pastoral praxis.
a) Dogmatikens inledningsfrågor
b) Uppenbarelse och helig skrift
c) Skapelsen och naturvetenskaperna
d) Gud och treenigheten
e) Människan och synden
f) Kristus och frälsningen
g) Den helige Ande
h) Kyrkan och sakramenten
i) De yttersta tingen
j) Dogmhistoriska nedslag
Lektioner, föreläsningar samt seminarieövningar

Moment

Undervisnings- och arbetsformer
Litteratur, övriga läromedel

Hegstad, Harald: Gud, verden og håpet. Innføring i kristen dogmatikk,
Oslo: Luther Forlag, Oslo 2015 (291 s).
eller
Hegstad, Harald: God, the World and Hope. An Introduction to
Christian Dogmatics, Eugene, Oregon: Wipf & Stock 2018. (285 s)
Reeves, Michael: Theologians You Should Know, An Introduction:
From the Apostolic Fathers to the 21st Century, Illinois: Crossway
books 2016 (334 s).
eller
Johnston, Derek: A Brief History of Theology. From the New
Testament to Feminist Theology, London: Continuum 2008 (290 s).
McGrath, Alister E: Theology – The Basics, Oxford: Wiley-Blackwell
2011 (221 s).
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Några aktuella artiklar tillkommer (ca 50 s).
Betygsgrader

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

Betygskriterier

För betyget godkänd krävs att den studerande kan:
 uppvisa relevanta faktakunskaper i dogmatik
 visa en grundläggande förståelse av dogmatikens arbetssätt
För betyget väl godkänd krävs dessutom att den studerande kan:
 visa förmåga till förståelse av sambanden mellan dogmatikens
inledningsfrågor och en dogmatiks utformning
 dra egna relevanta slutsatser
 självständigt formulera samband mellan olika teologiska
ställningstaganden och pastoral praxis

Examination

Utvärdering

För att betyget väl godkänd ska vara möjligt att erhålla behöver
examinerande uppgifter vara inlämnade inom överenskommen tid.
Kursen examineras genom salstenta samt några mindre
hemskrivningar. Det samlade resultatet ligger till grund för
betygsättningen. I varje del av hemskrivningen krävs godkänt resultat
för att kursen som helhet ska godkännas.
Lektioner och seminarieövningar är obligatoriska. Frånvaro
kompenseras enligt överenskommelse med lärare.
Om kursen tas som litteraturkurs examineras den genom en
hemskrivning.
Kursen utvärderas skriftligt.

Särskild information

Vid underkänt resultat tillämpas kompletteringar och/eller
tentamensskrivningar. För tentamensskrivningar begränsas antalet
tentamenstillfällen till maximalt fem. Genomgången kurs kan
examineras upp till fem år efter att den påbörjats. Därefter krävs att
kursen tas på nytt för att examineras. Kompletteringar för att höja
betyget till väl godkänt tillämpas ej. När kursen tas på distans kan
ytterligare examinerande moment jämfört med campuskurs ingå.
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