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Kursplan Kristen troslära med teologihistoria 1 

 
 
 

 
Kurskod: ST 11 
Ämnesområde: Systematisk teologi 
Kursens benämning: Kristen troslära med teologihistoria 
Kursens nivå: Grundkurs 
Kursens omfattning: 7,5 sp 
Utbildningsnivå: Grundnivå/ First cycle 
Engelskt namn på kursen: Systematic theology, Dogmatics, introductory course, 7,5 
credits 

1. Fastställande 

Kursplanen är fastställd av Församlingsfakultetens samrådsgrupp 2008-06-02, 
reviderad 2013-03-18, 2017-03-21, att gälla från och med HT 2017. 

2. Inplacering 

Kursen ingår som en delkurs i TU 1, 60 sp och utgör därför ett obligatoriskt moment i 
Teologisk utbildning för kyrka och samhälle, samtliga varianter. Kursen kan även 
läsas som fristående kurs. 

3. Förkunskaper 

För tillträde till kursen krävs, utöver grundläggande högskolebehörighet, SvB/Sv2B, 
Samhällskunskap A, Historia A, betyget skall vara lägst Godkänt eller motsvarande. 

4. Innehåll 

Centrala temata i den kristna trosläran behandlas, och för respektive tema 

 läggs vikt vid den bibelteologiska argumentationen, 

 anges något av den dogmhistoriska utvecklingen, speciellt reformationstidens 
bekännelsebildning, 

 ges en orientering om den nutida diskussionen, 

 diskuteras dess betydelse för det personliga kristna livet.  
 
Följande temata i den kristna trosläran behandlas: 

A. Inledningsfrågor (prolegomena) (1 sp) 

Här studeras uppenbarelsen och Skriften samt Skrift och tradition 

B. Kristologi (2,5 sp) 

Kristi person: 

 De fornkyrkliga striderna genomgås och i samband med dessa behandlas 

 Kristus som sann Gud. 
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 Kristus som sann människa. 

 Kristi persons enhet och två-natursläran (här berörs gnosticism, ebionism, 
doketism, modalism och arianism) 

 Kristi verk 

 Kristi trefaldiga ämbete som profet, överstepräst och kung 
Särskild vikt lägges vid den apostoliska, nicaenska och athanasianska 
trosbekännelsen, och på mötesbeslutet från Chalcedon, samt försoningsläran. 

C. Den helige Ande (0,5 sp) 

Pneumatologin introduceras och utläggs, särskild vikt lägges vid 
skriftargumentation för att den helige Ande är sann Gud och en person i 
treenigheten. 

D. Treenighetslära (0,5 sp) 

Treenighetsläran behandlas utifrån ovan nämnda trosbekännelser och Augsburgska 
bekännelsen. 

E. Antropologi (2 sp) 

Den kristna synen på människan presenteras.  
Människan som 

 skapad: Om första trosartikeln utifrån ovan nämnda bekännelser i kamp mot 
gnosticism 

 skapad till Guds avbild, samt frågan om den fria viljan 

 som fallen, samt frågan om arvsynden. 
Reformationstidens diskussioner kring dessa frågor beaktas särskilt. Härvid 
behandlas också rättfärdiggörelsen samt försynen och utkorelsen. 

F. Om kyrkan och sakramenten (1 sp) 

Den kristna trons syn på kyrkan presenteras utifrån de 4 attributen i den nicaenska 
trosbekännelsen. Sakramenten behandlas, bl.a. argument för och emot barndop  samt 
reformationstidens diskussioner kring nattvarden. Huvuddragen i 
evangeliskluthersk, reformert och romersk-katolsk uppfattning genomgås. 

4.1 Undervisnings- och arbetsformer 

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppsamtal och seminarier. 
Studenterna skriver referat av någon del av litteraturen. 

5. Mål 

Studenten skall efter genomgången kurs ha en grundläggande kunskap i den kristna 
trosläran och teologihistorien. 

Kunskap och förståelse 

Studenten skall efter genomgången kurs 

 kunna redogöra för vad den kristna trosläran i huvudsak innebär, speciell vikt 
läggs vid den evangelisk-lutherska teologin, med utblickar mot andra 
konfessioners teologi, 
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 kunna redogöra för huvuddragen i teologihistorien, som t.ex. att förstå vilka 
teologiska temata som varit i fokus under olika historiska faser och vilka de 
mest framträdande teologerna varit, samt 

 kunna redogöra för vad respektive punkt i trosläran kan ha för betydelse för 
det egna troslivet. 

Färdighet och förmåga 

Studenten skall efter genomgången kurs 

 visa förmåga att identifiera och analysera de olika bibelteologiska och 
filosofiska argument som har använts för olika teologiska ståndpunkter, samt 

 visa förmåga att se mönster och sammanhang i teologihistorien. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Studenten skall efter genomgången kurs 

 kunna analysera grundläggande systematisk-teologiska frågeställningar och 
själv reflektera över dem, samt 

 visa förmåga att kunna tillämpa dessa i det egna troslivet. 

6. Litteratur 

Obligatorisk litteratur 
Hägglund, B. Teologins historia: En dogmhistorisk översikt. Malmö: Liber, 1988. (i urval, 

ca 250 s.) 
Hägglund, B. Trons mönster: En handledning i dogmatik. Lund: Arcus, 1997. (132 s.) 
Johansson, T. Reformationens huvudfrågor och arvet från Augustinus: En studie i Martin 

Chemnitz’ Augustinusreception. Göteborg: Församlingsförlaget, 1999. (i urval, 
ca 100 s.) 

Sarkar, Dan. Men då kom nåden springande. Gaudete, 2014. 
Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Stockholm: Verbum, 1985. (i urval) 
Rekommenderad litteratur 
Hafenreffer, M. Compendium doctrinae coelestis. Översatt av B. Hägglund och C. 
Sjöberg. Skara: Skara stiftshistoriska sällskap, 2010. 
Nordlander, A. Korsets mysterium. Göteborg: Församlingsförlaget, 2005. 
 

7. Examination 

Examinationen sker i huvudsak genom en skriftlig tentamen (70%). Någon del 
redovisas genom en inlämningsuppgift (30%). 

8. Betyg 

På kursen ges graderade betyg enligt Församlingsfakultetens ordinarie betygsskala. 

9. Kursutvärdering 

Kursutvärdering sker i enlighet med studiehandbokens instruktioner. 



Församlingsfakulteten 

Kursplan ST 11 4(4) 2017-03-21 

10. Övrigt 

- 


