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Systematisk teologi med etik (12,5p)  
Systematic Theology with Ethics (12.5 ECTS credits) 
 

Nivå: Grundläggande 

Ämnesområde: Grundkurs i teologi 

Kurskod: TE 140 

 

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier.  

 

Utbildningsmål 
 

Efter genomgången kurs förväntas den studerande 
 

• kunna identifiera och klargöra nutida ställningstaganden i centrala frågor inom 

systematisk teologi med fokus på gudsbild, kristologi, pneumatologi och 

människosyn; 

• kunna klargöra för dogmhistoriens utveckling och fokuseringar; 

• kunna reflektera över relationen mellan olika teologiska tankeströmningar och deras 

betydelse för aktuella betydelsefulla strömningar i nutidens kyrkoliv: t.ex. 

evangelikala/pentakostala kyrkor, katolsk karismatisk väckelse, traditionella 

protestantiska kyrkor samt de ortodoxa kyrkorna; 

• kunna återge huvuddragen i olika utformningar av kristen etik i historia och nutid; 

• kunna förstå samspelet mellan moralfilosofiska teorier och den reflektion över 

moralen som äger rum inom kristen teologi; 

• kunna reflektera kring aktuella moraliska problem som gäller samhälle och politik, 

samlevnad och sexualitet samt ekologi. 

 

 

 

 

 

 

Innehåll 

 

Kursen innehåller en systematisk översikt av historiska traditioner med fokus på skiljelinjerna 

i gudsbild, människouppfattning och andra innehållsmässiga problem. Den behandlar centrala 

frågor i systematisk teologi, t.ex. frågan om förhållandet mellan kristen tro och Bibeln samt 

fokuserar på att systematisera kyrkans dogmer. Kursen omfattar också en utformning av kristen 
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etik i historia och nutid samt utforskar aktuella moraliska problem som gäller politik, samlevnad 

och sexualitet samt ekologi. 

 

 

Undervisning och examination 

 

Undervisningen ges genom 

• föreläsningar över delar av kurslitteraturen; 

• seminarier och muntliga redovisningar i smågrupper. 

 

Examination sker genom 

• tentamen; 

• hemskrivning och/eller PM-skrivande; 

• webinars med grupptentamen. 

 

 

Litteratur: 

 

Erickson, Millard J.: Introducing Christian Doctrine, Grand Rapids: Baker, 2001 

eller 

Grenz, Stanley J.: Theology for the Community of God, Grand Rapids, Eerdmans, 1994 

eller 

McGrath, Alister: Christian Theology - An Introduction, Cambridge, Blackwell, 2005 

 

Rae, Scott:  Moral Choices, Third revised ed. Grand Rapids, Zondervan Press, 2009 

 

 

Referenslitteratur (ej kurslitteratur) 

 

Fletcher, Joseph. Situation Ethics, Louisville, Westminster John Knox Press, 1997 

Geisler, Norman. Christian Ethics, Louisville, Westminster John Knox Press, 1997 

Hart, Larry. Truth Aflame, Grand Rapids, Michigan, Zondervan, 2005 

 

 

Artiklar och tester enlist anvisningar vid kursstart. 

 

 

Se i övrigt "Kursplaner: Allmänna bestämmelser" 

 

Kursplanen fastställdes och gäller fro.m.  2017-05-09 

 

 


