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                                                 Kursplan 

 

Systematisk teologi (6p/3cr)  
Systematic Theology (6p/3cr) 
 
Nivå: Grundläggande nivå 
Ämnesområde: Grundkurs i teologi  
Kurskod: TE 141 
 
Förkunskapskrav 
 
Särskild behörighet för högskolestudier.1  
 
 
Utbildningsmål 
Efter avslutad kurs ska studenten: 
 
Kunskap och förståelse 
– kunna identifiera och klargöra nutida ställningstaganden i centrala frågor inom systematisk  
teologi med fokus på gudsbild, kristologi, pneumatologi, ekklesiologi, eskatologi och 
människosyn 
– kunna reflektera över relationen mellan olika teologiska tankeströmningar och deras 
betydelse för aktuella betydelsefulla strömningar i nutidens kyrkoliv: t.ex. 
evangelikala/pentekostala kyrkor, katolsk karismatisk väckelse, traditionella protestantiska 
kyrkor samt de ortodoxa kyrkorna 
 
Färdighet och förmåga 
– kunna använda bibliotekets systematiskt-teologiska resurser som dogmatiska 
framställningar, översiktslitteratur inom ämnesområdet samt digitala verktyg 
– kunna självständigt skriva ett antal rapporter på valda textavsnitt 
– kunna diskutera de teologiska slutsatser författaren kommit fram till 
– kunna skriva en slutuppgift där den studerande i ett större arbete reflekterar teologiskt över 
ett med handledaren valt ämne. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
– kunna värdera huruvida de teologer, vilkas böcker studeras och deras metodologiska 
utgångspunkter, kan bidra till en fördjupad förståelse av existentiella livsfrågor - som 
frågan om livets mening och Guds existens 
– kunna utvärdera olika systematiska teologers positionsbestämningar  

 
1Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1 + 1a2, Samhällskunskap 
1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 1/A1). 
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– kunna utvärdera hur dogmatiska texters reception påverkas av tolkarens horisont, inklusive 
frågor som kön, sociala strukturer och ideologi, till exempel pentekostala teologers betoning 
av social rättvisa 
 
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.  
 
Undervisning 
 
Undervisningen ges genom 
• föreläsningar live video online eller inspelad video 
• webbinarier med tillfälle att ställa frågor. 
 
Examination 
 
Examinationen sker genom: 
• Inlämningsuppgift   20% 
• Hemskrivning    30% 
• PM på 5–7 sidor    50% 
• PM behandlar någon av frågeställningar inom systematisk teologi som presenteras i klass 
• För introduktion till att skriva papers och formaliadokument, se online.teol.se, 

högerspalten. 
 
Betygssättning 
• Samtliga poäng i en kurs adderas och utgör kursbetyget. 
• Betygssteg: 

A: 90–100% kräver både utmärkta kunskaper och hög nivå av egen reflektion. 
B: 80–89% kräver en prestation utöver det vanliga och sund reflektion 
C: 70–79% kräver grundläggande kunskaper och att alla uppgifter fullgörs 
D: 60–69% kräver att studenten klarat miniminivå. 
F: –59% underkänt. 

 
Litteratur 
 
Hoffman, Pavel. Systematic Theology Compendium Outline. Uppsala: STH, 2021.  
Warrington, Keith. Pentecostal Theology: A Theology of Encounter. London: T&T Clark,  
        2008.  
 
 
Referenslitteratur (ej kurslitteratur): 
 
Bird, Michael F. Evangelical Theology. 2nd edition. Grand Rapids: Zondervan, 2020.  
Erickson, Millard J.: Christian Theology. 3rd edition, Grand Rapids: Baker, 2013. 
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Hart, Larry. Truth Aflame, Grand Rapids: Zondervan, 2005. 
McGrath, Alister: Christian Theology - An Introduction. 6th edition. Cambridge, Blackwell,  
        2016. 
Vondey, Wolfgang. Pentecostal theology: Living the Full Gospel. London: T&T Clark, 2018. 
 
Artiklar och texter enligt anvisningar vid kursstart. 
 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser” 
 
Kursplanen fastställd 2020-12-22. 
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-02-01. 
 
 
 
SCHEMA  
 
Lektion Ämne    Läshänvisningar 
      
 
1-2 Kursintroduktion: Hur talar Gud till oss?  Compendium kap 1-2 
3 Pentekostalismen   Warrington s1-27 
 
4-5 Vem är Fadern?   Compendium kap 3-4 
6 Bibelns auktoritet och inspiration  Warrington s180-205 
 
7-8 Hur är människa skapad till Guds avbild? Compendium kap 5 
9 Treenighet och andliga gåvor  Warrington s28-95 
 
10-11 Vad är konsekvenser av syndafallet?  Compendium kap 6 
12 Läran om Andedop   Warrington s95-130 

  
13-14 Vem är Kristus och vad betyder korset?  Compendium kap 7 
15 Mission    Warrington s246-264
     
16-18 Sammanfattning    
 INLÄMNINGSUPPGIFT  
 
19-20 Hur är vi frälsta?   Compendium kap 8 
21 Spiritualitet, bön och etik   Warrington s206-245 
 
22-23 Vad är vår relation till den helige Ande?  Compendium kap 9  
24 Helande, befrielse och lidelse  Warrington s265-308 
 
25 Vad är Kyrkans betydelse?   Compendium kap 10 
26-27 Att vara församlingsmedlem  Warrington s131-179 
 
28 Eskatologi    Compendium kap 11 
29-30 De yttersta tiderna   Warrington s309-323 
 
 HEMSKRIVNING 
 PM 


