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Johannelunds teologiska högskola 

 
Kurskod SD 110 

Kursbenämning, svenska  Introduktion till den Augsburgska bekännelsen: kontext, innehåll, 

relevans 

Kursbenämning, engelska Introduction to the Augsburg Confession: Context, Content, Relevance 

Kursens högskolepoäng (hp) 7,5 

Ämnesområde Systematisk teologi 

Kurskategori Fristående kurs, valbar programkurs som kan ingå i en 

kandidatexamen i teologi 

Kursens nivå G1N 

Förkunskapskrav  Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA 

Syfte  Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse av Augsburgska 

bekännelsens innehåll samt dess läromässiga och historiska kontext 

Förväntade studieresultat Studenten förväntas kunna:  

• återge och diskutera Augsburgska bekännelsens centrala 

läroinnehåll; 

• visa en grundläggande kunskap om Augsburgska 

behännelsens tillkomst och verkningshistoria; 

• relatera Augsburgska bekännelsens centala innehåll till andra 

lutherska bekännelseskrifter; 

• på några punkter kunna återge samband mellan Augsburgska 

bekännelsens teologiska ställningstaganden och pastoral 

praxis i den lutherska kyrkan. 

Moment a) Augsburgska bekännelsens tillkomsthistoria 

b) Augsburgska bekännelsens centrala innehåll 

c) Augsburgska bekännelsen i de lutherska bekännelseskrifternas 

kontext 

d) Augsburgska bekännelsens verkninghistoria 

e) Augsburgska bekännelsen och lutherska kyrkans pastorala 

praxis – några exempel 

Undervisnings- och arbetsformer Introduktionsföreläsningar, seminarieövningar kan tillkomma. Den 

kan även ges som litteraturkurs. 

Litteratur, övriga läromedel Kolb, Robert m fl: Sources and Contexts of the Book of Concord, 

Minneapolis, Augsburg Fortress 2001 (i urval) 

Luther, Martin: ”Lilla katekesen”, i Svenska kyrkans 

bekännelseskrifter, Stockholm: Verbum 1969 eller senare   

Luther, Martin: ”Stora katekesen”, i Svenska kyrkans 

bekännelseskrifter, Stockholm: Verbum 1969 eller senare (i urval). 

Luther, Martin: Jag tror, lär och bekänner: Översättning av tredje 

kapitlet ur Martin Luthers  stora nattvardsbekännelse, Vasa: SELF-

media 2017. 

Melanchthon, Philipp, m fl: Confessio Augustana. Augsburgska 

bekännelsen nyöversatt och kommenterad. Acta Johannelundesia 1, 

2:a upplagan, Uppsala: EFS Budbäraren 2018 (i urval). 

Melanchthon, Philipp: ”Den Augsburgska bekännelsens apologi”, i 

Svenska kyrkans bekännelseskrifter, Stockholm: Verbum 1969 eller 

senare  (i urval). 
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Melanchthon, Philipp: Loci Communes 1521, Göteborg: 

Församlingförlaget 1997 (i urval). 

Några aktuella artiklar tillkommer (ca 50 s).      Totalt ca 850 sidor 

 

Referenslitteratur 

Gassman, Günther och Scott Hendrix: För Kristi skull. Introduktion 

till de lutherska bekännelserna, Artos: Skellefteå 2017. 

Kolb, Robert: Confessing the Faith. Reformers Define the Church, 

1530-1580, Saint Louis: Concordia Publishing House 1991, (s. 7-

62). 

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

Betygskriterier  För betyget godkänd krävs att den studerande kan: 

• uppvisa relevanta faktakunskaper i Augsburgska 

bekännelsens innehåll; 

• visa en grundläggande förståelse av den Augsburgska 

bekännelsens roll i och relation till övriga lutherska 

bekännelseskrifter; 

• på några punkter kunna relatera pastoral praxis i de 

evangeliska församlingarna och de teologiska 

ställningstaganden som görs i Augsburgska bekännelsen; 

• redogöra för de grundläggande dragen i Augsburgska 

bekännelsens verkninghistoria. 
 

För betyget väl godkänd krävs dessutom att den studerande kan: 

• god kännedom om Augsburgska bekännelsens läroinnehåll; 

• föra en självständig diskussion kring sambandet mellan 

historisk kontext och innehåll i Augsburgska bekännelsen; 

• självständigt formulera samband mellan olika teologiska 

ställningstaganden i Augsburgska bekännelsen och pastoral 

praxis. 

 

För att betyget väl godkänd ska vara möjligt att erhålla behöver 

examinerande uppgifter vara inlämnade inom överenskommen tid. 

Examination Kursen examineras skriftligt. Muntlig examination och examinatoriska 

seminarieövningar kan tillkomma. 

Utvärdering 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.  

För den som önskar kan kursen även tenteras på 300-nivå (G2F), 

vilket är möjligt för den som har minst 60 hp teologi sedan tidigare, 

varav minst 7,5 hp utgörs av systematisk teologi. Då ingår ca 1100 s 

litteratur som tenteras genom hemtenta och två bokrapporter. 

Kursplanen fastställd 2018-11-27 

Planen gäller från Vt 2019 
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