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Behörighet/förkunskaper 
60hp Teologi inklusive TL103 Systematisk teologi 1. 
 
Mål/förväntade studieresultat 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 
• visa kunskap om centrala reformatoriska texter, samt 
• kunna redogöra för viktiga teologiska övertygelser som präglade den lutherska, reformerta och 

anabaptistiska reformationen. 
 
Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 
• kunna igenkänna teologiska särdrag i olika reformationsrörelser och förklara vilken påverkan dessa fått i 

synen på kyrka och samhälle,  
• visa ökad förmåga att tolka reformationstidens texter i relation till såväl den historiska som dagens 

kontexten, samt 
• visa förmåga att analysera hur Bibeln tolkades och användes för att stödja strävan efter reformation,   
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 
• visa en hermeneutisk medvetenhet om samspelet mellan Bibeln, kontext och verkningshistoria, samt 
• visa förmåga att diskutera och bedöma reformationens bidrag i relation till samtida ekumeniska och 

samhälleliga utmaningar.   
 

Innehåll 
År 2017 firas att det var fem hundra år sedan reformationen startade. Denna kurs vill ge en fördjupad 
förståelse för de teologiska frågor som präglade reformationen framför allt genom läsning av ett antal 
viktiga primärtexter från den lutherska, reformerta och anabaptistiska reformationen. Syftet är att se såväl 
gemensamma som särskiljande drag i reformationens olika strömningar. Kursen behandlar också de 
hermeneutiska frågorna kring hur bibeltexter tolkades och användes. Kursen önskar därmed också bidra 
till en reflektion kring reformationens bidrag till och påverkan på såväl historiska som samtida teologi, 
kyrka och samhälle.       
 



 
 
Undervisning/arbetsformer 
Kursen bygger på seminarieövningar kring gemensam läsning av Martin Luther, Jean Calvin och Michael 
Sattler. Därefter gör studenter en skriven fördjupning kring hur något centralt bibelavsnitt tolkas i en eller 
flera grenar av reformationen. 
 
Examination 
Tre skriftliga och muntliga seminarier kring den gemensamma läsningen (4,5 hp) 
Ett skriftligt arbete kring bibeltolkning under reformationen (3 hp) 
 

Betyg 
Som betyg på kursen används Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). 
 
Övrigt 
 
Litteratur 
Luther, Martin: Kyrkans babyloniska fångenskap. Kan köpas på engelska: The Babylonian Captivity of the Church, 

1520, Fortress Press, 2016. ISBN: 9781506413471. 
Luther, Martin. 1999. Den stora katekesen. Bokförlaget Robert Larson AB, ISBN: 9789151403267. Texten 

finns också i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 
Calvin, Jean, 1960. Institutes of the Christian religion, edited by John T. McNeill. Philadelphia: Westminster. 

Valda delar. Finns i flera upplagor som alla kan användas. 
The Legacy of Michael Sattler, red. John H Yoder. 1973. Herald Press. ISBN: 9780836111873. 
Egen vald läsning kring reformationens texttolkning (ca 200 s). 
 
De flesta texterna finns på engelska på nätet. Se bl.a. www.ccel.org. 

 


