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Ämnesområde
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Kurskategori
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Kursens nivå

Grundnivå, fortsättningskurs (G2F).

Förkunskapskrav

Fortsättningskurs i systematisk teologi: Kursen förutsätter att
Religionsvetenskap A 30 hp, samt Dogmatik, SD 201, och
Kyrkohistoria, HK 102, eller motsvarande kurser är fullgjorda

Syfte

Kursen vill ge kunskaper i Luthers teologi, både genom läsning av
analyser av Luther teologi och läsning av några av Luthers egna
skrifter. 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
Luthers teologi;

beskriva och kritiskt värdera framställningen i
kurslitteraturen;

argumentera för egna teologiska ställningstaganden i dialog
med Luthers.

Moment

a) Martin Luthers teologi i historisk kontext;
b) Martin Luthers teologi i teologisk kontext;
c) Läsning av några av Luthers viktigare skrifter
d) Konstruktivt arbete med egna teologiska ställningstaganden i
dialog med Luthers teologi.

Undervisnings- och arbetsformer

Litteraturkurs

Litteratur, övriga läromedel

Appelqvist, Tomas. Bönen i den Helige Andes tempel: Människosyn
och kyrkosyn i Martin Luthers böneteologi. Skellefteå: Artos &
Norma bokförlag 2009.
eller
Johannesson, Karin. Helgelsens filosofi: om andlig träning i luthersk
tradition. Stockholm: Verbum förlag 2014.
…………………………………………………………………………
Lohse, Bernhard. Martin Luther's theology: Its historical and
systematic development. Minneapolis: Fortress Press, 1999. (eller
annan upplaga)
eller
Kolb, Robert. Martin Luther: Confessor of the Faith. Oxford: OUP
Oxford, 2009.
eller
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Betygsgrader
Betygskriterier

Althaus, Paul. The Theology of Martin Luther. Augsburg Fortress,
1966 (eller annan upplaga)
eller
Wislöff, Fredrik. Martin Luthers teologi – en innföring. Oslo: Lunde
forlag, 1983.
…………………………………………………………………………
Luther, Martin. Om en kristen människas frihet, översättning. Josef
Svennung, Stockholm:Vebum Förlag, 2011 (även annan upplaga
eller översättning kan väljas).
…………………………………………………………………………
Luther Martin. Stora Galaterbrevskommentaren. övers. Martin
Lindström. Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses
Bokförlaget., 1954 eller annan upplaga, (i urval ca 250 s). Texten
finns även tillgänglig på Internet: www.logosmappen.net
………………………………………………………………………….
Stolt, Birgit. Luther själv: hjärtats och glädjens teolog. Skellefteå:
Artos, 2014 eller annan upplaga
eller
Stolt, Birgit. Martin Luther: människohjärtat och Bibeln. Skellefteå:
Artos, 2016 eller annan upplaga.
………………………………………………………………………….
Några aktuella artikelar om Luthers teologi kan tillkomma
Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U)
För betyget godkänd krävs att:

relevanta faktakunskaper om Luthers teologi uppvisas;

en grundläggande förståelse i Luthers teologi visas.

Examination

För betyget väl godkänd krävs dessutom att förmåga visas att:
 dra egna relevanta slutsatser om Luthers teologi utifrån
kurslitteraturen;
 självständigt och kritiskt värdera behandlat stoff;
 i några frågor självständigt genom den lästa litteraturen föra
en kritisk dialog med Luthers teologi och argumentera för
egna ställningstaganden.
Hemskrivning

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt.

Särskild information

Vid betyget underkänd tillämpas kompletteringsuppgifter.
Denna kurs kan ges på avancerad nivå (A1N), kurskod 452. Kursen
kan dock av en enskild student endast läsas på en nivå.
Om student tenterat kursen SD 356, behöver viss del av litteraturen i
denna kurs (SD 351) bytas ut för att inte överlappning ska finnas
mellan kurserna. Kontakta examinator för överenskommelse om ny
litteratur.
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