
 Kursplan 
 
 
Fördjupningskurs i systematisk teologi – dogmatik 
(7,5 hp) 
Advanced Course in Systematic Theology – Dogmatics (7,5 ECTS credits) 
 
Nivå: Grundnivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi) 
Kurskod: 0265 
 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt standardbehörighet B1. Som programkurs 
inom ramen för kandidatexamen i teologi förutsätter kursen normalt att minst 120 hp av 
programmets kurser är fullgjorda. Som programkurs inom ramen för kandidatexamen med teologi 
som huvudområde förutsätts normalt att minst 120 hp är fullgjorda, varav minst 60 hp teologi. A-
kurs (30 hp), Bibeln i historia och nutid I–II (15 hp) och Kyrkans historia I—II (15 hp) måste vara 
helt avklarade.  
 
 
Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande: 

• vara grundligt förtrogen med huvudproblemen och den samtida metoddiskussionen inom 
systematisk teologi, särskilt katolsk; 

• visa mycket god förmåga att kritiskt diskutera olika teologiska konceptioner och 
innehållsliga problem inom såväl evangelisk som katolsk teologi; 

• relativt självständigt genomföra ett studium av en systematisk-teologisk konception 
(inklusive metodiska aspekter) och presentera resultatet skriftligt.  

 
 
Innehåll 
Kursen ger en grundlig skolning i nutida systematiskt-teologiskt tänkande utifrån några valda 
huvudkonceptioner. Därvid uppmärksammas särskilt metodfrågor, förhållandet mellan historisk 
utläggning och filosofiskt tänkande, och konfessionella skillnader i teologiska ansatser. 
Upplysningens och romantikens betydelse för såväl evangelisk som katolsk teologi belyses särskilt. 
 



Undervisning och examination 
Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier, lokalt och på nätet. Examinationen består 
dels av två nätseminarier (20% av slutbetyget var), dels av en längre avslutande uppsats på 10–12 
sidor (60% av slutbetyget). 
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